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كلمة عن كلمة

الصني. بأبي ياتسن سن يُسمى
والدة الصني ولد قد الحق يف ألنه اللقب؛ بهذا يلقبوه أن الحديثة الصني ألبناء ويحق

الروحية. األبوة معاني بكل لها أب فهو جديدة،
واحدة فكرة ولعلها فكرة، والدة هي الروحية الوالدة إن نقول: أن القول فضول ومن

األفكار. جميع فيها تنطوي
التي الكلمة هذه هي جديًدا مولًدا الصينية األمة بها ولَّد التي ياتسن سن وفكرة

الكتاب. عنوان جعلناها
الفهم. أصعب وما العمل، أسهل ما هي:

تعمل. ما فهم فهو الصعب وأما سهل، العمل إن صيغها من أخرى صيغة يف هي أو
بدعوته. الزعيم هذا قيام قبل هذا غري تقول كلها الصني كانت

والسهل العمل، هو عندها فالصعب طرف، إىل طرف من هذا نقيض تقول كانت
رشوح. من يتبعه وما الفهم، هو عندها

وما الكلمات أسهل ما أو العمل، أصعب وما الفهم أسهل ما الخالدة: حكمتها وكانت
األعمال. أصعب

كاملة. يلخصحضارة ما الكلمات ومن
تقديس عىل قامت التي الحضارة تلك الصينية: الحضارة عىل ذلك يكون ما وأصدق

أعقاب. بعد وأعقابًا أحقابًا، أحقابًا أفواههم من الحكم وتوارث األسالف
املعرفة. طلب يف كلها الصني حضارة تلخصت وقد

املعرفة وعىل الحكمة عىل أدل يشء فال الدعة، طلب يف عندهم كلها املعرفة وتلخصت
يتغري ولم يتغري ال عالم يف يجدي جهد وأي يجدي، ال الذي الجهد من النفس إعفاء من
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عىل األيام تتداولها وحال يقوم، وعرش يسقط وعرش حرب، بعد حرب السنني: ألوف منذ
ونتيجة املطاف، آخر النتيجة معروف وعمل وتعود، تذهب معروفة ورشور واحدة، وترية
املستقبل كان إن للنظر مكشوف املايض ووراءك الغد، ونتيجة اليوم نتيجة هي األمس

مكشوف. غري أمامك
بصعوبة اإليمان حكمة املوروثة، الحكمة تلك من األكرب العنت الصني أبو ولقي
ما نفهم نحن وطنهم: مصائب لهم شارًحا لقيهم إذا يقول فكلهم جدواه؛ وقلة العمل
كل كان ولو جدوى، بالعمل كان ولو العمل، تيرس لو نعمل أن نود نحن صاح، يا تفهم

املسكني. الوطن هذا مصائب نفهم أننا هنالك ما
األعمال. أصعب وما الكلمات أسهل ما صاح: يا عنا إليك

أنه الكربى، نجاحه عالمة بل األويل، نجاحه عالمة كانت جهاده الرجل جاهد فلما
عمل ثم يعملوا، أن ينبغي ما فهموا متى العمل بسهولة يؤمنون أناًسا األعوان من وجد
الناس ظل لو سبيل إليه يكن لم عمله الذي ولكن يشء، كل يعمل لم وإن شك، وال شيئًا

العسري. والعمل اليسري الفهم يف القديمة حكمتهم يرددون
التفصيل، غاية ل وفصَّ اإلسهاب، غاية أسهب الفهم، يف اإلسهاب غاية الرجل وأسهب
يف غارق وأنه التفهيم، ويعني يفهم أن إال يحسن ال أنه يقرؤه أو يسمعه من ووهم
كبري كل ليصغرن أنفسهم عاهدوا الذين وصفه وهكذا الكالم، من بحار يف غارق األحالم،
أحالمه من أعظم له عظمة عن بحثوا أنهم ولو … «حالم» بأنه فعابوه نواحيه، بعض من

يتخيلوه. أن استطاعوا ملا الحلم بغري له عمًال يتخيلوا أن أرادوا لو بل وجدوها، ملا
السماء. أبناء إسقاط إىل بالدعوة عمله بدأ قد ياتسن سن إن
بال؟ عىل العمل هذا له يخطر كان كيف حامًلا يكن لم فلو

أعوان لهم وكان اآلدمية، النفوس من مليون أربعمائة يحكمون كانوا السماء أبناء إن
وعلموا واملزايا، الغنائم تسليم عىل عاهدوهم ألنهم يسقطوهم؛ أن يأبون الكربى الدول من
ولو يحلم، فهو هؤالء ينهضإلسقاط كان فمن مزية، وكل غنيمة لكل ضياع سقوطهم أن

عمل. عىل ذلك بعد قادًرا كان ملا الحلم هذا عىل قادًرا يكن لم
الرجل! عظمة هي وهذه

العيب ألن يعيبون؛ هذا مع ولكنهم يعيبون، كيف يجهلون الذين عند يعاب وبهذا
والتقدير! التعظيم فهو ا حقٍّ العسري أما سهل،

عامل جد عامل إنه يقول أن شاء فمن الرجل، حياة يف السماء أبناء أرسة وسقطت
األحالم. هذه وعىل األعمال، هذه عىل القادرين عند سواء والحلم العمل ولكن صدق، فقد
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العمل أن األذهان يف يوقع أن استطاع ألنه إال العمل هذا يعمل أن الرجل استطاع وما
يعملوه. أن ينبغي ما فهموا متى سهل

بذلك فصح يعملوه، أن ينبغي كان ما كل يعملوا ولم أراد، ما كل يفهموا لم ولعلهم
عسري. جد عسري الفهم إن واألخري. األول دعاؤه

ويف قومه، يف عمل له كان ملا ا حقٍّ حامًلا يكن لم ولو ا، حقٍّ حامًلا ياتسن سن كان لقد
كاملة ألمة يحلم أن استطاع عظيم، رجل حلم ألنه عظيم؛ حلم تفسري الصفحات هذه
له كان إال كاملة ألمة يحلم أن أحد استطاع وقلما لنفسها، تحلم أن قبله تستطع لم حيث

مقيم. وأثر خالد عمل تاريخها يف
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تاريخية ملحة

العصور من اتجاه إشارة هي إنما الصني زعيم سرية بها نقدم التي التاريخية اللمحة وهذه
عمله لتوضيح تلزم ما بمقدار رسيًعا نرسمها الزعيم، فيه عاش الذي العرص إىل القديمة
اإلحاطة ألن مجمًال؛ أو مفصًال كله بالتاريخ نحيط أن بها نقصد وال دواعيه، وإبراز
الطوال. املجلدات يستغرق عمل — الكبرية العناوين رسد بمجرد ولو — الصني بتاريخ
خالًفا العالم، يف لها نظري ال وطنية وحدة الصني أن االتجاه إشارات من إشارة وأهم
الطامعة الدول بني قسمتها لتسويغ عرش التاسع القرن يف االستعمار سياسة روجته ملا
الصني حكومات من حكومة احتجت كلما يقولون املستعمرون الساسة كان فقد فيها،
عليها يطلق التي البالد ألن لها؛ وجود ال الصينية األمة سيادة أن منها جزء اقتطاع عىل

واحدة. وطنية سيادة عىل يشتمل ال جغرايف اصطالح هي إنما الصني اسم
يف ألنها الجغرافية؛ الوجهة من حتى الصميمة الصني عىل القول هذا يصدق وال
املهاجر يخرتقها أن يكفي فاصلة، أرضية وحدود بينة جغرافية وحدة ذات بالد الواقع

اقتحام. بغري تستباح ال أرًضا يقتحم وإنه أخرى إىل بالد من دخل إنه ليقال:
والسهوب الجبال بها تحيط التي الصميمة الصني وجدت العصور أقدم فمنذ
صالحة غري تجاورها التي واألرض للزراعة تصلح التي األرض فيها ووجدت واألنهار،
أهل عىل يعتمدون الذين البداوة أهل يسكنها والصيد، للمرعى صالحة ولكنها للزراعة،
اآلخر عىل الفريقني أحد فيه يجور جواًرا كان وإن الجوار، مالزمة ويالزمونهم الحضارة

والكساد. والرواج والجدب الخصب بني األحوال تقلب حسب حني، بعد حينًا
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القومية، الساللة وحدة الوطنية الوحدة تكوين يف الجغرافية الوحدة من وأقوى
هاتان تجتمع ولم املتشابهة، والثقافة املتصل التاريخ وحدة جميًعا الوحدتني من وأقوى

الصني. ألمة اجتمعت كما األمم من ألمة الوحدتان
جميًعا فالصينيون وهناك هنا يتفرقون الذين األصالء قبائل عن النظر رصفنا فإذا
الحجري العرص إىل يرجع البقاع بتلك ومقامهم املغولية، الساللة هي واحدة ساللة من
بجوار الحفريون عليه عثر الذي Sinanthropus بكني إنسان عهد إىل يرجع بل األول،
تلك يف عاش أنه وقدروا واإلنسان، القرد بني املفقودة الحلقة هو أنه بعضهم وزعم بكني،
من مشابه املغولية الساللة يف إن يقولون فإنهم السنني، من األلوف مئات قبل البقاع
السالالت جميع بني شائعة عامة توجد ال واألسنان الجمجمة خصائص يف بكني إنسان
املجهول. التاريخ مدى يف مبارشة منه تطور ألنه إليه؛ قريب املغويل الجنس وإن البرشية،
اختالف ألن والساللة؛ السكن وحدة من أقوى والثقافة التاريخ وحدة أن أسلفنا وقد
بعًضا بعضها يعادي متفرقة شعوبًا الواحدة املغولية الساللة من جعل قد والثقافة التاريخ
والفروسية. الفطرة بصفات وتارة الحضارة بصفات تارة بعض عىل بعضها ويتعاىل

شملته قد وجنوبها، الصني غرب بني املخصبة البالد يف أقام الذي املغويل، فالجنس
أو والغرب الرشق أمم من كانت حيث اإلنسانية؛ األمم ثقافات بني منعزلة واحدة ثقافة
هذه تشبه وال كتابتها، مثل كتابة وال الصينية كاللغة لغة توجد فال والجنوب، الشمال أمم
الشمالية. آسيا يف القبائل لغة أو الرتكية كاللغة األخرى املغولية اللغة من فروًعا اللغة
فيها يتوقف الصينية اللغة ولكن واإللحاق، باللصق الكلمات فيها تتولد الفروع فهذه
كتابة كذلك وكتابتها الصوتية، نغمتها اختالف وعىل الجملة يف ترتيبها عىل الكلمة معنى

الحرفية. املقطعية أو التصويرية الكتابات من كغريها وليست صوتية رمزية
تاريخ فإن القدم، يف بالغة عصور يف التاريخية الوحدة تساندها الثقافية الوحدة هذه
املعلوم، والزمن املجهول الزمن فيها يتداخل التي العصور تلك منذ واحد الصميمة الصني
التاريخ ووحدة الدولة وحدة فإن متحدة، دولة الصني أقطار تصبح أن قبل واحد هو بل
واحد، تاريخ فذلك بعًضا بعضها ينازع أقطار عرشة التاريخ شمل فإذا مختلفان، شيئان

تواريخ. عدة فتلك متعددة ثقافات عليها وتعاقبت الدولة توحدت وإذا
الطوارئ يف حتى واحدة، بثقافة واحدة وترية عىل القديمة الصني تاريخ مىض وقد
عىل تتكرر واحدة دورة تكون أن يشبه فإنها حقبة، بعد حقبة حكومتها عىل العارضة
عىل تجري ألنها أخرى؛ وسقوط دولة قيام عند بالغرابة الناس يشعر فال واحد، نسق
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العلماء فيها يتساوى أن كاد حتى أخباره رواية وتوارثوا وانتظروه تعودوه الذي النحو
والجهالء.

تلك من ثورة فتسقطها الرعية، يف الحال وسوء الرتف ينهكها حتى الدولة تقوم
وهكذا الغرة، ينتهز الذي الطامع تربص عىل بها املحيطني البداوة أهل من غارة أو الرعية
وطني، حكم فهو الرعية من ثائر به قام فما الوطنية، وغري الوطنية الحكومات تتعاقب
حكم فهو املرتبصة القبائل تحوم حيث الجنوبي الغرب أو الشمال من مقتحم به قام وما
قبل عنها التنبؤ يسهل التي العالمات من أصبحت حتى السقوط عالمات وتكررت أجنبي،
حكومة قط سقطت وما والفالحون، األساتذة حاربها حكومة قط استقرت فما وقوعها،
الشاسعة، األقطار تلك يف واإلدارة الدواوين مالك هم األساتذة ألن وهؤالء؛ هؤالء أيدها
فال العيش موارد وتعطلت الدواوين تعطلت فإذا املطعمون، الطاعمون هم والفالحني
ضري فال طعامه، الشعب وأعطى الفالح وطعم الدواوين انتظمت وإذا قائمة، لدولة بقاء
دفعه عليها يشق فال تدفعه فإنها خارجها، من املغري عليها عدا وإن القائمة الدولة عىل

فيها. له عون ال أرض عن
الخمسة السادة عهد من أرسة، عرشين نحو الوترية هذه عىل الصني حكم عىل قام

الجمهورية. آثارها عىل وقامت ،١٩١٢ سنة يف سقطت التي املانشو أرسة عهد إىل
التي شو، أرسة وهي الرابعة األرسة عهد يف إال واحدة دولة تحكمها لم الصني ولكن
قبيل إال توحيدها من تتمكن ولم امليالد، قبل ٢٢٥ سنة إىل ١١٢٢ سنة من الحكم تولت
من األرسة لسقوط مهد قد التوحيد هذا أن التاريخ نقائض ومن وجيز، بزمن سقوطها
عنها، املغري غارة ويصدوا ليحكموها األطراف عىل نبالءها وزعت ألنها تحسب؛ ال حيث
كل الوالة إليه يدعو كان ألنه األكرب؛ العاهل وقوة الدولة قوة أيام يف التوزيع هذا ونجح
عىل سنوات خمس كل للطواف يخرج وكان والياتهم، يف أعمالهم عىل ليحاسبهم سنة
للوالة زاجًرا والصغار الكبار نفوس يف هيبتها وكانت الدولة فانتظمت الواليات، جميع

األطراف. أقىص يف والباطنة الظاهرة سريتهم عىل ومهيمنًا
عىل فوثبت عليها، الوالة جرأة ضعفها يف زادت املركزية الحكومة ضعفت فلما
وخطر اإلقطاع، نظام عىل بالقضاء عهدها وافتتحت شني، أرسة هي جديدة أرسة العرش
الحجر بقوة األطراف يف الوالة قوة يستعيضمن أن تي» هوانج شيه «شني القوي لعاهلها
وبالغت املفتوحة، الثغرات من عنها الغارات لصد املشهور الصني حائط فبنى والقرميد،
النظر وتحريم الكتب بإحراق أمرت املايضحتى من املتخلفة البقايا تعقب يف األرسة هذه
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أقامت كما املايضواملستقبل بني سوًرا أقامت أنها العجيبة سياستها وصف يف وقيل فيها،
وجريانها. الصني بني األرض مواقع عىل سوًرا

الثورات تتخلله انفصال عىل وتارة اتصال عىل تارة الوترية، هذه األرسعىل تعاقبت ثم
عىل مسيطرة املغلوبة األرسة تبقى وقد املركزية، بالحكومة الواليات عالقة فيه وتنقطع
أرسة كانت حتى الكبرية، العاصمة يف بالحكم قائمة الجديدة واألرسة الواليات بعض
ختام فيها املانشو أرسة وكانت (١٤٠٣–١٦٤٤) بكني يف الوطنية األرس ختام «منج»

.(١٦٤٤–١٩١٢) األجنبية األرس

الثامن القرن من الحديث العرص أدركتا اللتان الحديثتان األرستان هما األرستان هاتان
وبني بينها العالقات ونشأت بالصني الغرب اتصل عهديهما ويف العرشين، القرن إىل عرش

الثقافة. جانب من أو السياسة جانب من سواء األوروبية، الحضارة
كقيام قيامها العصور، أقدم من ألمثالها نموذًجا منها كل تعترب حداثتها عىل ولكنها
الغرب من أو الشمال من البالد عىل طرأت التي الغربية الدول أو الوطنية الدول من غريها
كمساوئ ومساوئها الخالية األرس تلك كمحاسن ومحاسنها السنني، ألوف منذ الجنوبي،
من والتغري التقدم عن الزمن وقف كأنما والالحق السابق بني اختالف بال األرس، تلك

الجمهورية. قبل األخرية األرسة إىل األوىل األرسة
قرب عىل األرستني كلتا يف تكرر فقد األساطري أو الوقائع من التاريخ سجله ما وكل
امليالد قبل عهودها تقادمت التي الدول إىل بالقياس األوىل، أو منهما الثانية بنشأة العهد

قرون. ببضعة بعده أو
بذور فنبتت الشمال، أرض من مغولية منج أرسة سبقت التي يوان أرسة كانت
األبيض، البشنني جماعة يد عىل لها املعادية الدعوة وانترشت الجنوب، يف عليها الثورة
يدعي زعيمها وكان السياسية، أغراضها ملداراة الدينية الصبغة تنتحل رسية جماعة وهي
بعودته الوعد تلقى وأنه الغاصب، األجنبي جذور القتالع الدنيا إىل عائد نفسه بوذا أن

السماء. من وحيًا
التاريخية الروايات جعلته الذي الفالح ابن شانج» «شويوان يد عىل االنقالب جاء ثم
شخوص من شخًصا تجعله أن الشعبي القصص روايات وكادت األمة، أبطال من بطًال
منذ اإللهية بالعناية ملحوًظا كان أنه عنه الشعب يتداولها التي القصص ومن الخرافات،
ومن والكراع، الضياع أصحاب من لرجل املاشية يرعى وهو للملك مدخًرا كان وأنه صباه،
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ذنبه غرس ثم مواله، قطعان من ثوًرا فيها وذبح وليمة ألصحابه أولم أنه له اآللهة رعاية
املغروس، الذنب موضع وأراه األرض يف غاص إنه عنه: سأله حني ملواله وقال األرض يف
من وسمع موضعه يف الذنب ثبت املختلس الراعي بهتان ليظهر يجذبه الرجل راح فلما

الثريان. كخوار خوار األرض باطن
واطلع والحكماء، النساك علوم وتعلم تنسك أنه هذا شانج» «شويوان عن ويروى
«وو» إقليم عىل ملًكا نفسه وأقام ثورتهم فقاد األبيض، البشنني جماعة أرسار عىل ثم من
لم اآللهة ولكن لقتاله، الصيد مراكب وحشد صياد ابن امللك عىل فزاحمه يقيم، كان حيث
النهر جنوب إىل «پويانج» بحرية عىل كبرية موقعة يف مراكبه وأحرق مزاحمه فقهر تخذله

عليه. شانج» «شويوان حملة بعد بكني يف املغويل العاهل ملك انهار ثم العظيم،
القصص غري أخباره من خرب يف غرابة من الوطني البطل هذا تاريخ يف وليس

الخرافية.
الصني مأثورات يف قط غريبًا يكن فلم امللك رسير إىل فالح ابن راع ارتقاء أما
اجتمع فإذا واألساتذة، الفالحني قبل من اإلجمال عىل الثورات كانت إذ والحديثة؛ القديمة
معظم يف عندهم العادة مجرى يجري للملك فرتشيحه والحكماء النساك علم فالح البن
السماء مختار فهو ملك فمن السماء، من تفويض امللك أن الصني حكمة ومن الثورات،
السماء؛ إىل ينسب ولكنه التسمية، هذه من املتوهم يتوهم كما قومه يعبده وال السماء وابن
سقط فإذا السماء، من مختاًرا دام ما باألمر قائًما يزال وال البرش، لحكم مختارها ألنه
العواهل يرتفع أن الصني يف نادًرا يكن ولم اختياره، وإبطال نبذه عىل السماء آية فتلك

السماء. أبناء عروش إىل األرض حضيض من
قبلها، من األجنبية أو الوطنية األرس عىل يجري كان ما األرسة هذه عىل وجرى
فيها األمر آل ثم والحكمة، األيد ذوي من كلها الفرسيني امللوك عهود عىل أيامها فازدهرت
عهد يف شن» «وان الخيص باألمر فاستبد الشهوات، وسمارسة والجواري الخصيان إىل
والعظماء الرؤساء يأمر وكان طفولته، من رباه ألنه باألستاذ؛ يناديه الذي السادس ملكها
الرعية صدور ووغرت القرص سياسة فطاشت الجليل، األب باسم ينادوه أن خاطبوه إذا
الدولة تقلص منه ومكنهم العرش، يف الطمع إىل املغول وعاد والعامة، الخاصة من
لتعويض الرضائب مضاعفة إىل ملوكها واضطرار واحد، بعد واحًدا منها األقاليم وضياع
خذالن عىل أخرى كرة واألساتذة الفالحون فاتفق الدفاع، جيوش عىل واإلنفاق الخسارة

وهؤالء. هؤالء عليها يتفق الصني يف الدولة وإلثبات القائمة، الدولة

17



الصني أبو ياتسن سن

بقيام األمر آخر انتهت حتى املقبلة والدولة املدبرة الدولة بني املناوشات وطالت
حيث الجنوب، يف املقاومة استمرار مع فشيئًا شيئًا الحكم لها واستقر املانشوية، الدولة
الدوام عىل الحضارة معقل وألنه الصميم، الصني موطن ألنه دائًما؛ الوطنية املقاومة تشتد
بالسفن إليه ترسل تني ال التي األخرى األمم معاملة من يستفيده وما األسالف من ورثه ملا

إليه. بالدهم من السلع ويحملون موانئه من يتزودون واملتجرين
سياسة الخصوص: عىل الجنوب سياسة يف مختلفتني خطتني املانشو دولة واتخذت
الثقافة اقتباس يف فاجتهدت واألخالق، العادات جهة من وسياسة الثقافة جهة من
الكتب جميع باستنساخ وأمرت فيها، الجنوب مزية تنكر أن تستطع لم ألنها الجنوبية؛
عليها لإلرشاف واملتعلمني العلماء إليها وقربت القصور، خزائن بها فمألت النادرة
ألسنة عىل جريًا باالمتحان مناصبها إىل يرتقون الدواوين أبواب لهم وفتحت ومدارستها،

بعيد. زمن من املوروثة
املرتفع نظرة الصيني الشعب إىل تنظر كانت فقد واألخالق العادات جهة من أما
أن الشمال أبناء عىل فحرمت املراس، وضعف والتأنث النعومة فيه اعتقدت ألنها املحتقر؛
يرسلوا أن الصينيني عىل وفرضت ألبنائه، بناتهم يزوجوا أو الشعب بنات من يتزوجوا
وتحكمت صولتهم إىل الخصيان وعاد دورتها األيام ودارت املغوليون، يفعل كما ضفائرهم
فرجعت حني بعد الوطنية النخوة وتيقظت القارصين، العواهل يف جارية بعد جارية
الدين وراء يتسرت زعيم املرة هذه يف وقادها األول، نشاطها إىل األبيض البشنني جماعة
دخلت قد املسيحية وكانت الوضوح، كل واضحة تكن لم التي السياسية مقاصده ليخفي
وقىض والخمر األفيون وحرم املسيح، السيد أخو أنه الجماعة قائد «هونج» فادعى الصني
السالم مملكة أي كو» تيان «التايبنج دعوة باسم دعوته وعرفت باملوت، الزنى عقوبة يف
املذهب هذا يقبلوا لم ألنهم الدجالني؛ معاملة املسيحيون الغربيون فعامله السماوية،
الوطنية، عقائدهم يعيب ألنه مارق؛ معاملة املحافظون الصينيون وعامله املسيحية، من
الفتوح طلب يف Gordon جوردن اإلنجليزي واملغامر Ward وارد األمريكي املغامر وجاء
وتم الثورة، عىل للقضاء املنظمة الجنود لها ودرَّبا املالكة األرسة خدمة يف فدخال املجهولة،
بالط عىل الثورة انتصار مغبة خشيت ألنها االستعمارية؛ السياسة بتأييد عليها القضاء
املعاهدات. مزايا وتثبيت واملوارد األسواق الستغالل العقود يعقدون كانوا ومعه بكني،
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ألنها األمر؛ ظاهر يف الصني عىل نكبة السماوية السالم مملكة إىل الدعوة إخفاق كان
دون لتحول العنيد املستيئس وقفة ووقفت البالد أفسدت التي املالكة األرسة أجل أطالت

عليها. جمدت التي العتيقة النظم من فيها نظام أي وتبديل إصالحها
كانت إنما الصني ألن الواقع؛ يف نعمة الظاهر، يف نكبة كان إنما اإلخفاق هذا ولكن
تكن ولم والتقدم، السالمة لها يكفل وما البالد يعوز ما دعاتها يعرف ثورة إىل حاجة يف
أخرى نكبة كانت لعلها بل الضخمة، املهمة لهذه أهًال السماوية السالم مملكة إىل الدعوة
عالج من أقوى عالًجا ذلك بعد وتستدعي املالكة، األرسة من بها ابتليت التي النكبة تخلف

القديم. عىل الجمهور
قاسية يقظة بعد الصنيرضورتها تدرك أخرى ثورة املهمة لهذه القدر ادخر وكأنما
وتلك منها، والقصور العجز مواضع بأيديها وتلمسها عيونها تفتح الحوادث؛ فعل من

الحديثة. الصني بأبي ا حقٍّ لُقب الذي ياتسن» «سن ثورة هي
كله، التاريخ عرب عن تغني تكاد التي بالعرب الحافل الكبرية األمة هذه تاريخ إن

املستقلة. الثقافة عربة وأولها
أمثلة التاريخ ويف ومهانة، ضعف املستقلة والثقافة ومفخرة، قوة املستقلة فالثقافة
تاريخ يف مثاليهما من أجىل وال أجسم مثال منها ليس ولكن الحقيقتني، هاتني عىل كثرية

الحديث. الصني
عىل به تفخر أن لها ويحق االستقالل، بهذا تفخر وكانت الثقافة، مستقلة أمة كانت
وكانت والجهالة، والجالفة والرببرية الهمجية غري حولها ترى تكن لم ألنها حولها؛ من
واألنسجة الحرير وصناعة والبارود واملطبعة والورق املغناطيسية اإلبرة كشفت قد هي
كل وكان السلوك، وآداب واملعرفة الحكمة بتصانيف الكتب خزائن ومألت الورقية، والعملة
وفضائلها، بمناقبها واغرتاًرا لغريها احتقاًرا ويزيدها رأيها يعزز الخارج من يغشاها من
وعاد بالده علم من أرفع علًما فيها يجد لم واالستطالع االطالع أهل من زائًرا جاءها ومن

بنفسها. تعجب كما بها يعجب وهو
حقوقها. من صحيًحا ا وحقٍّ لها قوة الثقة هذه فظلت بارتقائها، الثقة هذه عىل وظلت
لتجاوبها األخرى األمم ثقافات وتقدمت بنفسها، الستقاللها ثقافتها جمدت فلما
من وأصابها نقيضها، إىل بها الحال صارت فيها، املتقدمني من املتأخرين وأخذ وتنازعها

ومأتاه. مبعثه تعلم ال وهي تخشاه، سوء كل الثقة تلك
والفرص، الغنائم طالب من الغربيون الرحالون وجاءها غريها، من التعلم عن ترفعت
وعربدة وإسفاف غش بهم: واالقتداء محاكاتهم عىل يشجعها ال ما أخالقهم من فشهدت
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عىل املهذب للصيني تبدو وغلظة الغنيمة، يف طمًعا بالدنس ورًىض املنفعة، عىل وتهالك
يف األول الحضارة ورشط كله األدب قوام وجعلها السلوك آداب عىل عاش ألنه الخصوص؛

الكرامة. من نصيب عىل إنسان كل
ومعارفها. بعلومها واستقاللها بثقافتها اغرتارها يف حق عىل كانت هنا وإىل

نوم من أثقل الغرور نوم أن لوال الكهف نائم يوقظ ما ذلك جوار إىل شهدت ولكنها
الكهوف.

بسالح العريقة الدول عروش تدك تجارية رشكة الهند يف منها مقربة عىل شهدت
باستخدامه. أوىل وهي كشفته هي الذي البارود

الكثيفة الجموع به فتهزم املدفع تستخدم أرضها يف الربتغال سياح من فئة وشهدت
عليها. املتألبة

السالح. هذا أمام العدد وال الشجاعة فيها تغن لم معارك ذلك بعد وشهدت
وإيقاظها عندها، بما وقناعتها اكتفائها برضر إلقناعها كافيًا كله هذا من قليل وكان

وأبعدها. الجهات أقرب من بها املحدق للخطر
ال الذين السلطان ذوي غرور وبخاصة نوم، كل من أثقل قلنا كما الغرور نوم ولكن

يسمعوه. أن يحبون ما إال لهم يقال
عنها. غافلون وهم أوجها الغربية الحضارة فبلغت

كله العالم ملوك وأن كله، العالم عاهل بأنه نفسه قرارة يف يؤمن بكني عاهل ولبث
يستحق ال بالبداهة مفهوم األمر أن إال عنوة إخضاعهم عن يثنيه ال عليه، وعيال له أتباع

جديد. غنم ورائه من يرجى وال املشقة
بالده إن ويقول: يعتقد لونج» «شيان بكني عاهل كان عرش الثامن القرن نهاية وإىل
ملك الثالث جورج إىل وكتب بالده، إىل مفتقر كله العالم وإن كله، العالم عن غنى يف
يف يشء كل تحتوي السماوية مملكتنا «إن التجارية العالقة تبادل يف خاطبه حني إنجلرتا
جلب عن غنى يف فنحن خارجها، من مطلب إىل حدودها داخل تحتاج وال وغزارة وفر
مملكتنا من والفخار الشاي ولكن مصنوعاتنا، من بديًال الرببرية البالد من املصنوعات

«… ولكم األور,بية لألمم الزم مطلب السماوية
البحار، وراء سحيق مكان يف جاللتكم مملكة «إن آخر: خطاب عىل جوابًا إليه وكتب
مجد تبرصون السحيق املكان ذلك من كنتم وملا بالقوانني، وتعمل واجباتها تدرك ولكنها
والرسائل بالكتب إلينا أنفذتم فقد حكومتنا، بكمال وتوقري احرتام يف وتعجبون دولتنا
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أجل من ونرغب واإلكرام، اإلعظام روح من ينبغي بما ممالة أنها نرى ونحن فيها، للنظر
رعاياكم أما هداياكم، من أرسلتموه ما كل ونقبل أمانيكم، وإجابة ملتمسكم قبول يف هذا
السماوية مملكتنا إن لكم: نقول أن فنود مملكتنا مع يتجروا أن سنوات منذ تعودوا الذين
والرأفة، السماحة بعني رعاياكم وتالحظ واألمم األفراد جميع والعطف باإلحسان تشمل

«… جاللتكم حكومة لهم تطلبه ملا إذن محل فال
يف بكني عاهل إىل بنفسه أوراقه يرفع أن مكارثتي اللورد اإلنجليزي السفري أراد وملا
للوزراء األوراق تسليم إن السماء: ابن حرضة يف أمثاله لوقوف استكباًرا له قيل عاصمته،
إال العاهل إىل بالوصول ملثله يؤذن ال إنه له: قيل اإللحاح وعاود ألح فلما الكفاية، فيه
الرشوة واستخدمت املفاوضة وطالت قدميه، تحت بجبهته األرض وملس أمامه سجد إذا
أمام بالركوع السفري من واالكتفاء املقابلة إتمام يف البالط رجال سعى حتى والرتضية
عليها ونقشت األعالم عليه رفعت موكب يف السفري وقيد مواله، أمام يركع كما السماء ابن
فروض ورفع الجزية لتقديم السماء ابن عىل وفد أجنبي ملك من سفري أنه معناها عبارة

السماوية. سدته إىل الطاعة
مؤمن «االكتفاء» عقيدة ُمرصعىل السماء ابن وبالط املراسلة، هذه عىل وانقىضقرن
بثقافة العالم يفيدها فال حدودها، بني تحتويه بما كله العالم عن غنى يف الصني بأن
من وبلغ واملقاطعة، العزلة سياسة وهي واحدة سياسة غري بها تجمل وال حضارة، وال
يعاقب كان كتابتها أو الصني لغة أجنبيٍّا يعلم الذي أن السياسة هذه اتباع يف التشدد
املتهم الخائن لعقاب يتعرض الخارج من مستورد يشء لديه يوجد الذي وأن باملوت،

باملروق.
الوهم هذا عىل جامًدا البالط ولبث الصني، أمة عليه جمدت الذي الوهم هو هذا كان

املخلصني. املصلحني أعني عن غشاوته زالت أن بعد
يعلم من إىل حاجة يف كانت الشعور، هذا يناقض شعور إىل حاجة يف الصني كانت
عندها، بما واكتفائها حالها عىل جمودها من آفتها وأن كثري، يف غريها إىل محتاجة أنها
فلما طبيب، وصفة تكن ولم مريض رصخة السماوية السالم مملكة باسم الثورة وكانت
أخرى ثورة ينتظر كان الواقع يف ولكنه بعلته، ميت املريض أن الكثريين إىل ُخيل سكنت
السيادة باسم ياتسن سن ثورة هي وتلك الطبيب، ووصفة املريض رصخة بني تجمع
االكتفاء آفة مكانها، يف اآلفة ملست ألنها صادًقا؛ ترياًقا الثورة هذه وجاءت القومية،

الحديثة. الحضارة من يشء كل إىل بالحاجة العلم يداويها
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الصدمة

وعزلتها. كفايتها إىل مسرتيحة تقدم كما الصني كانت
عىل قادرة هي وال مكتفية هي فال املوبقة، الراحة هذه يف مزدوج خطأ عىل وكانت
مطلوبة طالبة فهي يعتزلها، أن العالم يشأ لم العالم تعتزل أن شاءت أنها ولو العزلة،

منها. يُطلب ما وتجهل تطلبه ما تجهل حيث من
أيٍّا وبركة، خري فهي السادرة الغيبوبة تلك من بإيقاظها قمينة كانت صدمة وكل

اليقظة. تلك به تشرتي الذي الثمن كان وأيٍّا عواقبها، كانت
ويتحفز حولها من يتقدم والعالم غفلتها عىل بقائها من أشأم عاقبة هناك تكن فلم

البتالعها.
غفلتها. ومن راحتها من أشأم نفسها املستعمرة الدول مطامع تكن لم نعم،

ذلك ولوال متعددة، كثرية فيها املطامع أن الكبرية األمة لهذه الحظ حسن شاء فقد
وربما عرش، التاسع القرن بعد زمنًا يقظتها وتأخرت دولتني، أو دولة جوف يف لضاعت

بسيادتها. االستقالل عن عاجزة ضائعة وهي العرشون القرن مىض
املتحدة والواليات اليابان منها مقربة فعىل والبعيدة، القريبة الدول مطمع كانت
القارة غرب يف التي الدول وسائر فرنسا أو إنجلرتا منها وبعيد القيرصية، وروسيا

جاورها. وما الجنوبية آسيا يف بمستعمراتها منها قريبة كانت ولكنها األوروبية،
فيها. يطمعون كانوا هؤالء وكل

السادرة. والغيبوبة املوبقة الراحة من لها أنفع الصدمة وجعل أنقذها الذي وهذا
عىل يتفقوا أن من أكثر فيها والطامعون واحدة، دولة تلتهمها أن من أكرب فهي
استطاعوا، ما مواردها باستغالل ويقنعوا سالمتها عىل يتفقوا أن لهم وأنفع تقسيمها،
وحسب، للدخول مفتوح باب أنه يومئذ وقدروا املفتوح، بالباب ذلك بعد سموه ما وهو

للخروج. مفتوح كذلك أنه يقدروا ولم
كبرية، صدمة بالواقع اصطدمت وقد بالواقع تصطدم أن للصني الواجب من كان
بها، مخدوعة كانت التي الكفاية رشور من أكرب رشها يكن ولم منها أكرب تكن لم ولكنها

فيها. سادرة كانت التي الراحة رشور أو
األخرى، القارات وجود يجهلون أو الخارجي العالم يجهلون الصني ساسة يكن لم
حديثًا وأقوامهم بالدهم عن القوم وحدثوا السماء ابن قرص عىل السياح فرق ما وكثريًا
كالقصص كان أنه النفس يف يثريه ما وغاية يزعج، وال يهم ال ولكنه ويعجب، يشوق
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الخيال صنع من كان أو ا حقٍّ موجوًدا منها كان ما النائية األمم عن األطفال يسمعها التي
الرواة. وأكاذيب

آخرين. سماء أبناء أمام ينهزمون كانوا ولكنهم أحيانًا، ينهزمون السماء أبناء وكان
الهزيمة خرب ينتهي فال القريبة، الدول مع وقعة يف جيوشهم من جيش انهزم وربما
الرشطة بها يمنى التي الهزيمة كموقع إال له السامعني نفوس من يقع وال أقىصالبالد، إىل
األمور وتجري مأمنها، إىل هاربة تنجيل أو العصابة تنهزم ثم املجرمني، عصابات كفاح يف

القديم. مجراها يف ذلك بعد
السماء. تحت ما كل عىل ملًكا السماء ابن ويظل

الربابرة بني الحضارة بوصف وأوحدها وأرفعها األمم أقوى الصينيون ويظل
واملستوحشني.

فن الناس عرف منذ والرشقية الجنوبية الصني موانئ عن التجار سفن تنقطع ولم
يكن لم بعده وما عرش الثامن القرن يف الغرب تجار املوانئ تلك عىل وفد فلما املالحة،
ما فليأخذوا الفتات، من القليل طلب يف األبواب يطرقون أناس القوم: يستغربه ما هنالك

البالد. من والبعيد القريب وملك العالم، سيد من وإحسانًا صدقة لهم طاب
األفيون. حرب كانت أن إىل

ملوكهم بأسماء يتكلمون بهم وإذا يأمرون، بل يطلبون األبواب عىل بالواردين فإذا
السماء. ابن رأس هؤالء ملوكهم برءوس ويناصون

أن وشيًكا كان وقد األفيون، حرب من الصني يقظة تكون أن القدر سخرية ومن
والغرور. الراحة خدر من أعمق خدر يف يدخلها

األخري. الزمن إىل الناس بني شاع كما صينية آفة نشأته يف األفيون يكن ولم
العالج. غري يف ثمرتها يستخدمون كانوا وال شجرته يزرعون الصينيون كان فما

ولم األخرى، اآلسيوية البالد من بالدهم إىل جلبته التي هي األوروبية التجارة ولكن
رضيبة موانئها يف عليه وحصلت ببيعه فسمحت األمر أول لرضره الصني حكومة تفطن
عدواه ورست األغنياء عليه فتهافت ،(١٧٩٦) عرش الثامن القرن نهاية قبل ما إىل الدخول
فتنبهت املعيشة، رضورات عىل وفضلوه القوت ثمن فيه وبذلوا عليه فأقبلوا الفقراء إىل
داخل يف أو موانئها يف منه املضبوط ومصادرة بتحريمه وأمرت األوان فوات بعد الحكومة
هؤالء وضاعف الداخلية البالد تجار عىل ثمنه وضاعفوا تهريبه إىل التجار فعمد بالدها،
ما (١٨٣٨) واحدة سنة يف املهربني من تسلموا املوانئ تجار إن وقيل: طالبه، عىل ثمنه
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الريف تجار إىل القيمة هذه بأضعاف وباعوها الجنيهات، من ماليني أربعة من أكثر قيمته
الثمن يتقاضون كانوا املهربني أن الخصوص عىل لوحظ إذا ضخمة ثروة وهي ومدخنيه،

والرشاء. البيع صفقات تجري كانت حيث البحر عرض يف تسليمه قبل خالصة فضة
هذه حرب يف بحماسته مشهور رؤسائها، من رئيس إىل الصينية الحكومة وعهدت
وكان البالد، داخل إىل تهريبه قبل منه الوارد ليمنع كانتون شواطئ عىل يرشف أن اآلفة،
تعقب يف فاشتد األقاليم، بعض عىل ذلك قبل واليًا هسو» تيس «لني واسمه األمني، الرجل
الفضل، هذا وأبنائهن أزواجهن يف فجعن الالئي البيوت ربات له وعرف واملدخنني، املهربني
املوانئ، عىل رقابته يف الشدة هذه فتابع وجدنه، حيث ردائه أهداب ليلثمن به يحطن فكن
ذات منها جمع حتى الخبيثة التجارة هذه مخابئ عىل جواسيسه أطلق بل بهذا يقنع ولم

والوطنيني. األجانب من مشهد عىل عالنية فأتلفه جنيه، مليون يُساوي ما مرة
القنصل إىل وأرسل والتالل، الشواطئ عىل واملخافر املعاقل بناء يف «لني» ونشط
من اإلنجليزية املستودعات يف ما كل أيام ثالثة خالل يسلمه أن منه يطلب اإلنجليزي
هذه توريد عن باالمتناع فيها يتعهدون وثيقة التجار يستكتب وأن املخزون، األفيون
الوثيقة. تلك عىل يوقع لم تاجر كل منها وأجىل كانتون عىل الحصار رضب وإال البضاعة؛
الغربي النهر ثغرة عىل بحرية بمظاهرة الحصار هذا عىل وأجاب طلبه، القنصل يقبل فلم
جارية واملفاوضات الصني عىل الحرب إنجلرتا أعلنت ثم التجارية، السفن وجه يف إلغالقها
الهدنة يطلب البالط وأرسل األسطول، مقاومة عىل الوطنية الجنود تقَو فلم الطرفني، بني
التي (١٨٤٢) نانكني معاهدة بينهما فانعقدت الطرفني، بني الصلح لرشوط ويذعن
جميع فتح عىل الصينية الحكومة وأرغمت كونج، هونج عىل بموجبها إنجلرتا استولت
استثناء بغري رعاياهم قضايا يف النظر حق القناصل وتحويل للتجارة كانتون موانئ
وانتداب بعزله األمني املوظف وجوزي األفيون، تجارة تحريم إىل إشارة وبغري للمهربني

والتجار. القناصل يرىضعنهم ممن له خلف
أعقبتها فقد الجائرة، املعاهدة وهذه الباغية الحرب بهذه األفيون مشكالت تنته ولم
الصينيني املراقبني ألن الثانية؛ الحرب هذه ونشبت (١٨٥٧ (سنة الثانية األفيون حرب
احتج حني الربيطاني القنصل إىل إعادته ورفضوا Arrow بالسهم يُسمى زورًقا حجزوا

بإعادته. الصينية الحكومة وطالب حجزه، عىل
ساعة الربيطانية الراية يرفع يكن لم وأنه وطني الزورق أن الصينية الحكومة وحجة
الحقوق من باملزيد وطالبتا الصني إنذار يف وفرنسا إنجلرتا فاشرتكت وحجزه، تفتيشه
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الدولتان تختارها التي األماكن واحتالل بالعاصمة السفراء إقامة ومنها واالمتيازات،
وتقدما كانتون عىل مًعا الفرنيس واألسطول الربيطاني األسطول وهجم الشاطئ، عىل
املعاهدة رشوط الصينية الحكومة عىل القائدان وأمىل تينتسن، إىل موانئها احتالل بعد
إليهم وضموا لتوقيعها بكني إىل املفوضون املندوبون وذهب تينتسن، باسم ُسميت التي
الطريق يف عليهم واملوظفني الشعب ثائرة فثارت املتحدة، والواليات روسيا من مندوبني
الصدام خالل األجنبية األماكن بعض يف النار واشتعلت بالعاصمة، رهائن واعتقلوهم
الجيوش وتقدمت املدد طلب يف القناصل فأرسل الدول، وجنود املتظاهرة الجماهري بني
وأمر بالفرار املالكة األرسة فالذت بكني، إىل والربي البحري املدد وصول بعد الدولية

الصيف. بقرص املعروف اإلمرباطوري القرص بتدمري القواد
ضياعها يعد التي والذخائر التحف من كثري جرائها من ضاع وحشية فعلة وكانت
معاهدة توقيع عىل املنهزمة الحكومة أرغموا حتى يرجعوا ولم اإلنسانية، عىل خسارة
شاء الرتخيصملن ومنها السابقة، االمتيازات غري أخرى دولية بامتيازات والتسليم جديدة
موانئ ثمانية وفتح السفراء، وتبادل دولته، حماية تحت البالد داخل يتنقل أن األجانب من
عدا إلنجلرتا، كولون جزيرة شبه وتأجري الجمركية الرسوم ونقص لفرنسا، وستة إلنجلرتا
أقساًطا أدائها عىل الصينية الحكومة أكرهت التي املجحفة والتعويضات الثقيلة الغرامات

سدادها. طريقة عىل األجانب املندوبون يرشف مقدرة
يف توسطوا ألنهم الغنائم؛ من بحصة ألنفسهم طالبوا الروس أن بلة الطني وزاد
التنني نهر شمال إىل تقع التي األقاليم عىل فاستولوا االتفاق، رشوط وتعديل الصلح

فيها. يسهموا لم التي التجارية للغنائم مقابلة أسوري، نهر ورشق األسود
بخمس وفرنسا إنجلرتا من كل فطالبت جديد تنظيم عىل الجمارك مصلحة وأنشئت
تكاليف مع الوطنية للحكومة الرسوم أخماس ثالثة وتركتا كلفة، بغري خالًصا الرسوم

والحراسة. اإلدارة
والوطنيني، األجانب بني احتكاك كل أثر عىل الجديدة باالمتيازات املطالبة واستمرت
إذالل يف يغالون متغطرسني أجانب بني األحوال، هذه يف االحتكاك أسباب أكثر وما
ديارهم، يف والهوان بالغربة يشعرون وطنيني وبني قناصلهم، حماية عىل اعتماًدا الوطنيني
ويسميه وتعصب اعتداء حادث األجانب يسميه حادث دون أيام تنقيض كانت وقلما
واملرسلني املبرشين تغلغل بعد الحوادث هذه تكاثرت ثم وكرامة، دفاع حادث الوطنيون
محاربتهم يف بالفضل لهم باالعرتاف اإلنصاف يقيض من ومنهم الداخلية، األقاليم يف
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األرشار حماية عىل بمالمتهم أيًضا اإلنصاف يقيض من ومنهم األفيون، آلفة الصادقة
كان فقد األجنبية، السياسة وخدمة باملروق الوطنيون يتهمهم ممن القانون وطرداء
التحول فيُظهر بالده قضاء أمام جريمته عىل حوسب إذا مصريه يعرف هؤالء من املجرم
ذلك يف القضاء يد إليه تمتد فال األجنبية، باملعاهد اللياذ حق بذلك ويكسب املسيحية إىل

املالذ.
رست بل السيادة، وسلب الهوان يف تنحرص فلم الجائرة املعاهدات أرضار وتفاقمت
إىل احتاجت الدولة ألن السواء؛ عىل والفقراء األغنياء بني املعيشة إىلرضورات األرضار هذه
اقتطاع بعد الجمركية مواردها قلة مع والتعويضات الغرامات لسداد الرضائب مضاعفة
عند الصني أسواق عىل تدفقت األجنبية البضائع وألن وفرنسا، إلنجلرتا منها الُخمسنْي
تؤديها، التي الرسوم لقلة الرخيص بالسعر فيها تباع القاصية، األقاليم ويف الشاطئ
املصنوعات فبارت عليها، الحصول وسهولة لجودتها الوطنية املصنوعات عىل وتفضل
وحل الحديثة، املعامل ملجاراة إنشائها يف أصحابها اجتهد التي املعامل وتعطلت اليدوية
املصائب هذه وأطبقت الكربى، التجارة معامالت يف الوطني الوسيط محل األجنبي الوسيط
كل يف الخراب أشباح لها فرتاءت املتالحقة السياسية مصائبها بعد األمة عىل االقتصادية

مكان.
إنجلرتا فتسابقت املواصالت، امتيازات إىل املوانئ امتيازات من الدول وتدرجت
مواردها وتحصيل الحديدية السكك بمد االمتيازات انتزاع عىل وأملانيا وفرنسا وروسيا
عقوبة البالد وانتزاع التأديبية الحمالت دعوى وسهلت ملدها، الالزمة للقروض ضمانًا
أقاليم عىل اليابان واستولت الجنوب، من أقاليم عىل فرنسا فاستولت الوطنية، للحكومة
تلقي عىل مقصورة الصينية الدولة وصارت الفيلبني، عىل أمريكا واستولت الشمال من

خسارة. بعد خسارة واحتمال حق، بعد حق بضياع والتسليم الرضبات
الصني، أهل من والعارفني األذكياء نفوس يف تحز املتعاقبة الرضبات هذه كانت ولقد
سنة اليابان أمام الصني هزيمة بلغته ما واإلزعاج اإليالم من تبلغ لم منها رضبة ولكن

.١٨٩٥
نظرة الرشق من جريانهم إىل ينظرون وهم السنني ألوف عاشوا الصينيني فإن
لهم وقيل املحتقرين، «األقزام» أولئك أمام دولتهم انهزمت فلما واالستخفاف، االحتقار
من الحديثة الصناعة تعلموا ألنهم إال السماء ابن بجيوش الظفر من يتمكنوا لم إنهم
بالصناعة مفرًطا إعجابًا عليهم للمنترصين املفرط احتقارهم أصبح الغربيني، األساتذة
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وأمريكا وأوروبة اليابان مدارس إىل الطلبة جموع وهرعت االنتصار. لهذا سببًا كانت التي
والحكمة الحضارة يف وأعرقها األمم أكرب جبني لها يعنو التي القوة رسهذه فيها يتعلمون

والسلطان.
الحكومية باألداة اإلصالح تحاول إحداهما شعبتني: الحديثة النهضة أنصار وتشعب
اآلداب من الرتجمة حركة قاد الذي كاو» يش «ليانج وتلميذه يووي» «كانج وزعيمها

الغربية.
عرش عىل املانشو أرسة قيام مع الحكومية األداة صالح من يائسة ثورية واألخرى
هذه بطل ياتسن سن هو الثورية الدعوى هذه يف واألسبق األول الرأي وصاحب الصني،

السرية.
حجتها من خلًوا — الحكومية باألداة اإلصالح دعوة — األوىل الدعوة تكن ولم
يطلع وكان اإلصالح، رضورة يف جيله أبناء رأي عىل كان الفتي اإلمرباطور ألن املعقولة؛
أترابه وكاشف إليه، تدعو ما بصواب ويؤمن املجددة والصحف املرتجمة املصنفات عىل
وكانت النيابية، الحياة وتجربة الدستور إعالن عىل بعزمه ورؤسائها الدولة أمراء من
تبني أن بعد الدول عدوان من هدنة وافقت ألنها النهضة؛ هذه يف للرشوع مواتية الفرتة
وبرزت املتحدة الواليات فأرسعت محالة، ال الحرب إىل سيقودها بينها التنافس أن لها
إىل مذكرة (١٨٩٩ (سنة ووجهت الدولية، واملصلحة السالم باسم املرة هذه امليدان يف
سيادتها، عىل الصني تأمني فيها تقرتح واليابان وروسيا وإيطاليا وأملانيا وفرنسا إنجلرتا
واإلنصاف، العطف بروح املفتوح الباب سياسة وتطبيق السيادة هذه احرتام عىل واالتفاق
سياسة هاي الوزير أعلن ثم نفوذها، مناطق يف الجمركية امتيازاتها عن الدول ونزول

.(١٨٩٩ (سنة سبتمرب شهر من السادس يف األساس هذا عىل املفتوح الباب
متعددة، معقولة حجج بل معقولة حجة من خلًوا تكن لم كذلك الثورية الدعوة أن إال
أن جميًعا اإلصالح لطالب وتثبت لها، املعارضني حجج وتدحض تؤيدها الوقائع تزل لم
غري إىل املانشو أرسة منه تخرج الذي الباب وهو واحد، باب لإلصالح املفتوح الصني باب

رجعة.

منها ينجم أن الزوال، كلمة عليها وحقت املالكة األرس شاخت إذا التاريخ، مألوفات من
أنصارها به يتعلل عذر كل ويدحض فيها الحيلة يبطل أعضائها من بارز عضو أو ملك

عليها. لإلبقاء املتعللون
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عن يحيدون ال مرسوًما دوًرا لهم يحسب أن األمراء أو امللوك سري يف الناظر ويكاد
الخالص واستحالة عيوبها يف تماري التي األلسنة وقطع األرسة سقوط لتعجيل أدائه؛

منها.
هسو) (كوانج أمره عىل املغلوب الشاب للعاهل يخلصالحكم أن الجائز من كان وقد
عوامل وتشجيع واالنحالل الفساد عوامل محو يف ويجتهد النيابية، الحياة تجربة فيحاول
بضع الثورة حركة تخدير غري شيئًا منه بلغ ملا ذلك فعل لو ولكنه واإلصالح، التقدم
ال البناء ألن القديم؛ العهد أنقاض عىل يؤسس أن بد ال الذي البناء تأخري وغري سنوات،

والتدعيم. التقسيم يف املخالفة كل يخالف طراز من التكملة يقبل
وليس يقيضعليها، من منها تُخرج أن — املرحلة هذه عند — املالكة األرسة وسع يف

بقاءها. ويطيل بناءها يدعم من منها تُخرج أن وسعها يف
إنسية شيطانية صورة يف يكون ما أقوى عىل الهدم معول املانشو أرسة أخرجت وقد
الكوارث، هذه إبان يف كلها الدولة أزمة فملكت الشاب، العاهل عىل الوصية مقام تقوم
إىل املفكرين جهود وحولت جميًعا عليها غطت التي الكوارث كارثة نفسها هي وكانت
املالكة األرسة إزالة هي الواحدة الغاية تلك الغايات: شتى بني التفرق من بدًال واحدة غاية

والتيجان. بالعروش عهًدا األسيوية الدول أقدم يف جميًعا امللكية العهود واختتام
أتقنت قد وكانت الراحل، العاهل عند حظوة ذات جارية «تزوهيس» الوصية كانت
الزاعمون وزعم التقليدية، واملعارف واملوسيقى الرسم فنون من الجواري تتعلمه ما كل
شعر تنظم كانت وأنها املتقدمني، الشعراء وقصائد ُكنفشيوس حكمة تستظهر كانت أنها
من كلها الثقافة لهذه يكن فلم والشعراء، األدباء فيهما وتساجل األمثال وشعر الغناء
وبخاصة الحديثة، الثقافة عىل التعصب من نفسها يف ما وتشديد غرورها تمكني غري ثمرة
القرصواألمة سياسة يف وتضطرها والتبذير السطو عىل يدها تشل ثقافة أنها علمت حني

والدستور. الديمقراطية بحد يسمى محدود، حد عند تقف أن
اإلصالح، حزب من حاشيته إىل أرسعت حتى الفتى العاهل بميول تعلم تكد فلم
الدستورية، الحقوق بعض بها أعلن التي أوامره إلغاء عىل إكراًها وأكرهته فأبعدتها

سلطانها. عىل يتمرد أن نفسه له سولت إذا حياته عىل الخطر يحس وجعلته
اإلصالح، حزب جانب من يأتي مقرتح كل مقت إىل الدستور مقت عندها األمر وجاوز
املتوالية الصني هزائم من التيظهر الحربية السفن إلنشاء املجموع املال عىل يدها فوضعت
بها تقيض واسعة حديقة يف قرص تشييد عىل كله فأنفقته إليها، الحاجة مسيس يف أنها

الطوفان! بعدها ومن واللهو السمر ليايل
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تجهز أن املرسوم دورها وكان مرسوم، دور الصني عرش عىل الوصية لهذه كان لو
كانت ما غري الدور هذا يف للنجاح تعمل أن استطاعت ملا حوله، من األنصار وتفض عليه

عليه. املتآمرين أيدي وتشل سلطانه وتقوي العرش تدعم أنها تحسب وهي تعمله
العتيق، النظام هذا بقاء مع اإلصالح إمكان يعتقد املفكرين من أحد يبق فلم
حماية ولوال األلداء، أعدائها صفوف إىل القائمة الحكومة طريق من اإلصالح دعاة وانقلب
الحياة أنصار من بغريهم مثلت كما بهم ملثلت بها الذوا حني الدعاة ألولئك السفارات

الحديث. التعليم ونرش الحكم نظام وتجديد النيابية
نصري من لها يبق فلم املتداعية، األرسة يف كلها العلة حرص عىل جميًعا اآلراء واتفقت
جهًال ال األجانب عدوان عىل سخًطا عنها للدفاع تطوعوا املحافظني، غالة من طائفة غري
بسقوط وعجلت املطبقة، النكبات فوق نكبة املشئومة حركتهم فكانت وجرائمها، بعيوبها

والبقاء. التماسك لها أرادوا حيث من األرسة
هم املتآلفني، املستقيمني املالكمني أي شوان» هو «آي جماعة الحركة بهذه تطوعت

األوروبيني. بني «اليوكرسز» باسم اشتهروا الذين
والخناجر باملدى والطعن واملسابقة املالكمة ألعاب تعرض الطائفة هذه وراحت
وهي الرسية مقاصدها تلقينهم يف تتدرج ثم الشبان، من الفتوة طالب بها وتستهوي
هذه بمقاصدها تجهر فشيئًا شيئًا أخذت ثم املتطفلني»، الشياطني «طرد الدينية بعبارتها
الحرب إله أن زعمائهم أحد وادعى الشياطني. األجانب القرصولعن بتأييد عالنية وتهتف
أن آخر زعيم وادعى أيام. بعد جميًعا األجانب بفناء وأنبأه الحلم يف جاءه كونج» «كوانج
الدنو عىل تجرتئ أجنبية من ما أنه أنبأته تاكو نهر مدخل عىل الساهرة الخمسة التنينات

فيها. بمن غرقت إال منه
وطرد األجانب دابر بقطع كفيلة الحركة هذه أن الخرقاء للوصية السخافة وزينت
يونيو شهر من العرشين (يف أرسلت بل لها، مماألتها تخف ولم البالد، من بقيتهم
السفراء وتنذر أجمع، العالم أجانب عىل الحرب تشهر السفارات إىل (١٩٠٠ سنة
الحمر بعمائمهم املالكمون وزحف ساعة، وعرشين أربع خالل العاصمة بمغادرة وأتباعهم
السفارات عىل ورضبوا فيها، من وقتلوا األجانب معاهد فاقتحموا املشهورة وسيوفهم
وإنجلرتا وروسيا واليابان أمريكا — الدول جيوش وصلت ثم شهرين، نحو دام حصاًرا
وحشية مذبحة إىل الحرب وانقلبت الحصار فارتفع — وإيطاليا والنمسا وأملانيا وفرنسا

الطريق. وغوغاء املالكمني من العصابات وحشية جانبها إىل تُذكر ال

29



الصني أبو ياتسن سن

الناشئ العاهل حملت فقد الدم من بحر يف عاصمتها أغرقت التي الخرقاء تلك أما
فلم الدامية املحنة تلك يف األنثوية صغائرها تنس ولم مستخفية، الغرب إىل وهربت معها
به باللحاق همت ألنها الصغري؛ العاهل عند األثرية الجارية أغرقت حتى العاصمة تربح

عليه. خوًفا
جميع وبهدم فُسلموا، الثورة زعماء تقيضبتسليم هي فإذا الصلح رشوط أمليت ثم
جنيه، مليون وستني خمسة تبلغ غرامة وبفرض فُهدمت، العاصمة طريق عىل املعاقل
التاريخ. ذلك بعد سنة أربعني األمة كواهل عىل عبئًا أقساطها حرضوبقيت ما منها فُدفع
الصينية، البالد يف الجنوب وحركات الشمال حركات بني الفارق من مثال هذا
وال تندفع جامحة عصبية أنها الحضارة أثر يضعف حيث الشمال حركات عىل فالغالب
وتتابعت الحضارة آماد طالت حيث الجنوب حركات عىل والغالب اندفاعها، عاقبة تدري

معلوم. لنظام بالثورة تمهد أنها الخارجي بالعالم الصلة
وبطل خطيب، كل قول جهيزة فقطعت املرسوم، دورها الخرقاء الوصية أنجزت وقد
فوجد الجنوب، لدعوة السبل وتمهدت زوالها، أو األرسة بقاء يف اإلنقاذ طالب بني اللجاج
سنني عرش الحوادث هذه عىل تمض ولم الكربى، لرسالته صاغية أسماًعا ياتسن سن

السماء. ألبناء عرش آخر ذهب حتى

والعادات املعتقدات

الديني التعصب تهمة الغرب يف راجت — خاصة — املالكمون بها قام التي الفتنة أثر عىل
من يشفقون الساسة أولئك كان التي واالنتقام التنكيل حمالت لتسويغ الساسة بها وتذرع
وفظائعها، أهوالها ملداراة الشعور إثارة إىل ويضطرون الغربية، األمم بني أخبارها رسيان
بني النزاع وتصور واالشمئزاز، بالنفور الغرب يف تقابل األفيون حرب أخبار كانت فقد
التجار من وطائفة خبيثة آفة من نفسها تحمي أمة بني نزاع صورة يف والصني الدول
مصادر أي من الحرام بالربح يبالون وال اآلفة، لتلك أبوابها فتح عىل يكرهونها الجشعني
التجار. أولئك ملآرب املغلوبة األمة تخضع وأساطيل جيوًشا ورائهم من يجدون ثم تلقفوه،
مع شديد حرج يف أنفسهم املستعمرون ألفى واملنازعات الثورات تكررت فلما
ذلك يف حجة تسعفهم فلم حمالتهم، وتسوغ تسرتهم حجة يف يبحثون وراحوا أقوامهم،
ينتحلون املالكمني أن الحجة هذه إشاعة عىل وساعدهم الديني، التعصب حجة غري الوقت

واملبرشين. املرسلني من معظمهم كان األجانب من املصابني وأن الدينية املصطلحات
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وراءها ما عليهم يخفى وال الدعوى هذه يستغربون كانوا بالصني العارفني أن إال
املخالفني دماء باستباحة صاحبه يغري الذي الديني التعصب ألن واالفرتاء؛ التضليل من
دين ألصحاب اضطهاد تاريخهم يف قط يحدث ولم الصني، أهل عن تعرف لم شنشنة
وليس األسالف، بعبادة يدينون القوم كان إذ السياسة؛ بواعث من لباعث إال األديان من
عقيدة وكل فيهم، مشاركته عىل أحًدا يجرب أو أسالفه يف أحًدا ينازع أن اإلنسان دأب من
آداب قبيل من فهي عامة، البيتية اآللهة أرواح ويف واألجداد اآلباء أرواح يف عقيدتهم غري
وال األخرى، األمم يف واملروءة التهذيب يهمل من يُعاب كما يهملها من يُعاب التي السلوك

واالضطهاد. القتل إىل ذلك األمر يتعدى
ياتسن سن األكرب زعيمهم أن عامة الصني أهل يف الخلق هذا عىل البارزة الدالئل ومن
قيادة عىل زمنًا خلفه الذي شيك كاي شيان الكبري تلميذه ومثله باملسيحية، يدين كان
له يتعرض الذي االحتقار نظرة بغري الزعيمني إىل ينظروا أن الصني ألهل كان وما األمة،
عند التدين مثال عىل الصينيني عند التدين كان لو آبائهم دين عن املرتدون الصابئون
أرواح توقري األول وقوامه يشء، كل قبل سلوك آداب القوم عند الدين إنما األخرى، األمم
هيكلها، فيها قبيلة وكل معبده، فيه بيت فكل البيت، بأمر املوكلة األرباب وأرواح األسالف
من والشحناء للعداوة بينهم موضع فال غريه، عىل ذلك يف ضري وال أسالفه، يوقر أن ولكل

واملعبودات. العبادة أجل
آبائه دين من مرق أنه اإلسالم أو البوذية أو باملسيحية إيمانه من الصيني يفهم وال
عىل الرتدد من عنده مانع وال األديان، بتلك إيمانه بعد قداستهم عىل ليحافظ فإنه وأجداده،
ياتسن سن ذهب ولهذا الخاصة، أو العامة املواسم يف أرضحتهم أمام والصالة هياكلهم
يفعل كان وهكذا يديه، بني الوالء عهد ويؤكد الشكر، صالة ليؤدي «منج» أرسة إىلرضيح
فقد عرش، الثامن القرن يف اليسوعيني املرسلني أيدي عىل باملسيحية دانوا الذين الصينيون
باللغة السماء باسم هللا تسمية ويف البيتية فرائضهم أداء يف املرسلون أولئك لهم رخص
الوثنية، شعائر يقبلون القساوسة أن روما كنيسة إىل نمى حتى ذلك عىل ولبثوا الصينية،
عن يتحولوا لم الصينيني املسيحيني ولكن ومحافلهم، كنائسهم يف قبولها عليهم فحرمت
الصالح إىل شتى طرق من طريق أنه عىل الجديد الدين يرتيض من منهم يزل ولم دينهم

قال: الذي البدوي شعار هذا يف وشعارهم واالستقامة،
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ط��ري��ق ل��ه��ن ه��رش��ي ج��ان��ب��ي ك��ال ف��إن��م��ا ق��ف��اه��ا أو ه��رش��ي ب��ط��ن خ��ذا

بالدهم إىل بطوطة ابن رحل يوم شأنهم هذا وكان زمن، كل يف شأنهم هذا كان
لنرصته، معه كنت لو ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي «يذكر ساحر أو منهم كاهن عن روى ما وروى
يف الشيعة ويجاري الذكر، أحسن طالب أبي بن وعيل الخطاب بن عمر الخليفتني ويذكر

ويزيد.» معاوية عن كالمهم
عرش التاسع القرن أواسط يف الغربيون الرحالون عنهم تحدث كما شأنهم هذا وكان
عىل املسيحية عرضوا فإنهم (Huc Galet ١٨٤٦ سنة إىل ١٨٤٤ سنة من جاليت (هوك
واعتقاد اعتقادها من يتحرجون ال إنهم وقالوا: فاستحسنوها، التيبت كهان من أناس

خري. فهو بالخري يوصينا ما وكل البوذية،
أول واألرض السماء فرق الذي هو وأنه كو) (بان األول باإلنسان الصينيون ويؤمن
أقدام، عرشة يوم كل تكثف أن ولألرض أقدام، عرشة يوم كل تعلو أن للسماء وقدر مرة،
سنة، ألف عرش ثمانية عليه انقضت فلما أقدام، عرشة يوم كل هو قامته تطول وأن
عيني من الدموع وسالت الكثافة، بهذه األرض وأصبحت االرتفاع بهذا السماء أصبحت
فقصف وتكلم الهواء، فانطلق وتنفس الصني، يف الكبريان النهران فجرى كو) (بان
شمًسا عيناه واستحالت جباًال عظامه فاستحالت ومات الربق، فومض بعينه وملح الرعد،
األنهار. سائر وفاضت البحار منه فزخرت شحمه وسال نباتًا، شعره واستحال وقمًرا

سلف عندهم لعله عظيم، بإنسان إيمان الواقع يف هو (تيني) بالسماء وإيمانهم
ويذكرونها األعىل، إىل بيديه يشري رجل صورة يف اسمها يكتبون فهم أجمعني، األسالف
تدرجوا بل القديمة، عقائدهم يف الدنيا خلق إليها ينسبوا ولم الرفيع، اإلله باسم أحيانًا

الصني. إىل الكتابية األديان دخول بعد العقيدة هذه ثبتت حتى إليها الخلق نسبة يف
يف يحلقون أو بها يتعمقون قلما الدينية شعائرهم يف أرضيون عمليون والقوم
وتنطوي الثمرات تعطي ألنها بالقرابني؛ عندهم أوىل «يش» األرض فإله العلوية، اآلفاق
الزراع إليها ويتجه إليها، ترمز الرتاب من أكمة قرية كل يف ولها املمات، بعد األجساد فيها
املطر الستدرار األرضوالسماء بني الوسيط هو التنني القومي ورمزهم والدعاء، بالقربان

والجفاف. القحط أيام
املقادير تجري التي الحاكمة «السلطة» صورة أخالدهم يف فصورتها السماء أما
والنجامة، الدراية ذوي غري أحد مشيئتها يعلم وال املستقيم، الرصاط إىل الحاكمني وتهدي
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السوق عىل الطوالع تأمل أو السلحفاة جلد عىل املسطور الغيب قراءة وسائلهم ومن
األعشاب. بعض يف واألوراق

فهم يف ا جدٍّ مهمة الناحية وهذه األسالف، عبادة هي تقدم كما عباداتهم وأقوى
مليون أربعمائة عددها أمة يف فرًدا نفسه يحسب ال فهو وطنه، نحو الصيني شعور
يف األحياء كحق حق لها القدم، منذ تُحىص ال ماليني من فرد هو بل اليوم، يعيشون
عمًرا والغابر الحارض فيمتزج املوت، بعد العبادة قداسة إليها وتضاف األمة، حارض
البال عىل يخطر فال القديم، إىل عرص كل يضاف جزءًا الحديث يزال وال بأرسها، لألمة
يف الذخائر خري إليها ترجع التي الباقية الذخرية هو بل هذا، أجل من مرتوك القديم أن

الحديث. الزمن
دالئل ومن أخرى، أمة يف نظري له يُعرف ال ا حدٍّ عندهم اآلباء تقديس يبلغ هنا ومن
مرض إذا ألبيه فدية املقدسة األكمة أعىل من بنفسه االبن يقذف أن ديانتهم يف باآلباء الرب
أبيه. روح من بدًال روحه االبن فيهب روًحا يتقاضاهم القدر كأن شفاؤه، وتعذر هذا

يف الذهبي فالعرص البعيد، املايض إىل حميدة حالة وكل خري بكل يرجعون وهم
الناموس يسوده زمن يف الدنيا يعمرون كانوا الذين األولني، اآلباء عرص هو ُعرفهم
فمما تفريط، وال إفراط بغري السواء سنته عىل مستقيم وحق عدل فيه ما فكل األعظم،
الخري أطوار أي يون»؛ «يل باسم املعروف الكتاب يف كنفشيوس األكرب الحكيم إىل ينسب
أفهم أنني حسبت وإن الثالث، األُرس أيام فعًال الناموس تطبيق عهد قط أر «لم قال: أنه
لذوي التقديم وكان للجميع، ملًكا يشء كل كان مجراه الناموس جرى فيوم كان، كيف
أحد يكن ولم مرعية، الصداقة وآداب سجية النية صدق وكان واملقدرة، والفضل الكفاية
الرزق وكان األبناء، سائر دون أبناءه بالحنان يخص أو غريهم دون آباءه باملحبة يخص
الرتبية وتكاليف عليه للقادر مضمونًا والعمل املمات، حتى الفانني للشيوخ مضمونًا
موضع املقعدون والعجزة العقماء والشيوخ واليتامى األرامل وكان للناشئني، مضمونة
يرتكوا أن أنفسهم عىل يأبون وكانوا املؤنة، وال املأوى يعوزهم فال كانوا حيث العطف
وحبسه املال تكديس يكرهون كذلك كانوا ولكنهم مثمرة، غري مهملة الطبيعة خريات
وال يعملون ال ولكنهم ويكدحوا، يعملوا أن طبائعهم عىل ثقيًال يكن ولم أنفسهم، عىل
ظهور ويُمتنع والدسيسة، الكيد عىل يُقىض وبهذا بخرياتهم، وحدهم ليستأثروا يكدحون

حجاب.» بغري األبواب وتُفتح والخيانة، التمرد وذوي واملحتالني اللصوص
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هنا وها األكرب، الحكيم تصوره كما الناموس عهد يف الذهبي العرص صورة هذه
ترفضه، وما تقبله فيما وأمزجتها عاداتها إىل ليستندوا الشعوب أطوار يف للباحثني عربة

يكون. ال وما بينها يكون وفيما
التقديس، هذا القديم تقدس التي األمة أن يحسب كان من الباحثني هؤالء فمن
االجتماعية املذاهب دعوة من التحصني كل محصنة التعظيم، هذا األرسة شأن وتعظم
القديم تهدم الصينية باألمة فإذا … املأثور وتنبذ القديم تهدم دعوة كل ومن املتطرفة
كما إليه ترجع أن تُريد الذي الذهبي للعرص إيثاًرا فيه هي ما وتنكر القديم، باسم
كان والتبديل التغيري دعوات عىل موصًدا الباحثون ظنه الذي الباب فمن األسالف، وصفه
تحتال وهكذا والتبديل! التغيري يقبل ال الذي الخالد الناموس باسم الدعوات هذه دخول
الحصن جانب من الطارق فيأتي مناهجها، التاريخ أطوار وتتلمس حيلتها الحوادث

األقدار. فتضحك مصائرها، لألمم يقدرون الذين عند يكون ما آمن وهو الحصني
باسم بعضهم يرتجمها التي الصينية «الطاو» لكلمة الناموس كلمة هنا اخرتنا وقد
كلمة وال الطريق كلمة عليه املصطلح بمعناها تفي ال كلمة الواقع يف وهي الطريق،
ومعنى القدر ومعنى العناية معنى تشمل ألنها بكثري؛ ذلك من أعم هي إذ الناموس؛
الناس أحوال يف وأصالة طبًعا نصابه إىل يشء كل ويرد حقه يشء كل يعطي الذي املعيار
كلمة من املعنى هذا إىل أقرب الناموس فكلمة املجهول، الغيب وأحوال الطبيعة وأحوال

الطريق.
كما وهي السلوك، آداب من أدب وكل دينية عقيدة كل موئل هو هذا والناموس
تلتزم نفسها السماء إن يقال: أن يصح بحيث الصني، حكماء عند كله الدين لباب قدمنا

املقادير. ترصيف يف السلوك آداب
الشامل الناموس هذا وبني وأفكاره أخالقه بني يوفق أن املهذب للحكيم األعىل واملثل
تتزن التي املعيشة أو إحجام، وال جماح بغري السواء املعيشة التوفيق هذا وآية الكامل،
ال فتنة يفتنهم أن واالعتدال االتزان حب ويكاد تفريط، وال فيها إفراط فال وتعتدل
ويزعمونها كو) (شن الوسطى اململكة كلها الصني يسمون أنهم فتنته ومن فيها، اعتدال

تميل! أن جوانبه تمنع العالم من القسطاس موضع يف
مذاهب اختالف إىل بها يشريون التي املائة «املدارس» عبارة السائغة عباراتهم ومن
يستنكر حيث الحجر قيود من التحلل بها ويريدون واألدب، العلم يف بهم املقتدى الحكماء

سواه. يف كله الفضل ليحرصوا املذاهب بعض املستنكرون
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االتزان. حكمة وهي واحدة، غاية املذاهب هذه غايات أن والواقع
عن بالكف االتزان يطلب من فمنهم والتفصيل، التمهيد يف كله الخالف وإنما
عن املعِرض املتشائم حكمائهم ومن املطالب، بني باملعادلة يطلبه من ومنهم الطلب،
ويحب يغني نفسه كنفشيوس كان وقد عليها، املقبل املتفائل ومنهم ومساعيها، الدنيا

والسواد. للعلية النافعة األخالق دروس من املوسيقى ويعترب الغناء
بتغليب يقول من ومنهم اإلنسان، طبيعة عىل الرش بتغليب يقول من حكمائهم ومن

عليها. الخري
عليه ينطوي بما شاعر منه محروم ألنه الخري؛ يطلب اإلنسان إن يقول: وبعضهم
رشير؟ قلب يف الخري طلب يخطر كيف متسائلني: معارضوه عليه ويرد الرشور، من
الرش ألن مختار؛ غري مضطرٍّا يطلبه إنما الخري طالب بأن املذهب هذا أنصار فيجيب
بغري الخري فيأتي بعًضا بعضها يشل الرشور تصادم ومن القرار، عليها يستقر ال حالة

تدبري.
وهم السنني، ألوف حكمائها عىل مىض أمة يف املذاهب تتعدد أن عجب من وما
املسافات تتباعد وأقاليم تتباين وأحوال تتعاقب عهود بني واآلداب األخالق يتدارسون
تخفى ال واحدة بصبغة املذاهب هذه تصطبغ أن ا حقٍّ العجب ولكن األميال، بآالف بينها
ما تختلف كمصابيحها الصني أفكار إن قال: من وصدق نظرة، ألول يلمحها من عىل
واألشكال. األلوان جميع وراء من واحًدا طابًعا تحمل ولكنها واألشكال، باأللوان تختلف
بهذه اصطبغت أن تلبث فلم بعيدة، أو قريبة بالد من مذاهب الصني دخلت وقد
إليها فنقلت الهند من البوذية دخلتها األوىل. بالدها يف عليه كانت ما وخالفت الصبغة
مقرتنة غري األسالف أرواح تفهم كانت كما الروح هذه فهمت ولكنها الباقية، الروح فكرة
الحريم، ومتاع الحيوان أكل الصيني البوذي واستباح العذاب، حالة أو النعيم بحالة
أصحاب من املتنطسني ألشد فيه مخالًفا شذوذه يف بدعة كان اإلباحة هذه عن شذ ومن
الحيوان ذبح تحريم يجاوز السادس القرن يف ليانج أرسة عميد فكان األصيل، املذهب
الغرية هذه تحل ولم … والتقطيع للقص يتعرض ألنه الحرير؛ عىل تصويره تحريم إىل
حروب يف أعدائه وجند جنده من األلوف قتل دون العجيب البوذي هذا عند الحياة عىل
يكن ولم الصالب، األشداء القادة من كان أنه فيه ما وأعجب … االنتقام وغارات الفتح
الرسوم. يف حتى بالحيوان املساس عن تورعه من الخاطر إىل يسبق كما قانًعا وال حامًلا
العهود يف للمسيحية حدث الصينيني عقول يف التطور من للبوذية حدث والذي
بني النسطوريني مع مرة مرات: أربع دخلتها وقد الصني، إىل فيها دخلت التي األربعة
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يف (الفرنسيسكان) فرنسيس القديس رهبان مع ومرة السابع، والقرن السادس القرن
اإلنجيليني مع ومرة عرش، السادس القرن يف اليسوعيني مع ومرة عرش، الثالث القرن
عدد عن الصني أهل من اإلنجيليني املسيحيني عدد يقل ولهذا عرش، التاسع القرن يف
ماليني. أربعة عىل يزيد جميًعا اليوم وعددهم املسيحيني، ربع من أقل فهم الكاثوليك،

الرياضية بمعلوماتهم إليهم وتقربوا السماء أبناء عند النسطوريون حظي وقد
الكنائس هذه يُسمي الشعب وظل الكنائس، جدران عىل صورهم ونقشوا والطبية،
بجور أصيبوا ثم فارس، بالد من الصني إىل قدموا النسطوريني ألن الفارسية؛ باملعابد
معابدهم عىل عكفوا ولكنهم األجانب، من يتوجسون كانوا الذين امللوك أيام يف السياسة
لهم فوجد الصني إىل بولو ماركو الرحالة قدم إذ عرش؛ الثالث القرن إىل عليها وحافظوا

بكني. إىل بغداد من الطريق طول عىل معابد
إبان يف الصني دخلوا ألنهم الحظوة؛ هذه مثل فرنسيس القديس لرهبان يكن ولم

الغربية. حدودها عىل القالقل
ريتيش مانيو اليسوعي األب فهو القوم بني املسيحية نرش يف األكرب األثر صاحب أما
صيني باسم وتسمى ومآكلهم، مالبسهم يف عاداتهم باتخاذ وتألفهم غورهم سرب الذي
دروس إليها وترجم الصينية اللغة حذق ثم ثاي» هيس «يل باسم ذلك بعد فُعرف
الفلكي لوظيفة بعضهم فندب لتالميذه الطريق ومهد والرياضة، والفلك الجغرافية
فيثني القوم مع يتسمح وكان السماء، ابن قرص من مكان له وخصص اإلمرباطوري،
أرواحهم عبادة من بهم متدرًجا أسالفهم، تكريم يف لهم ويأذن كنفشيوس حكمة عىل
يدُعهم ولم اإلله، عىل السماء اسم يطلقوا أن منهم وقبل والتحميد، بالرتحم ذكرهم إىل
األيرس بني جمع ولكنه ديانتهم، من وأصدق أرشف ديانة اعتبارها عىل املسيحية إىل قط

إليه. اإلصغاء من ينفروا فلم الديانتني، من واألقوم
وقع حتى وسماحته، مقدرته بغري ولكن سنته عىل تالميذه من أناس واتبعه
بني التوفيق مسائل عىل (الدومينيكان) البيض اآلباء وبني التالميذ هؤالء بني الخالف
فأنفذت ،(١٧٠٤ (سنة رومية كنيسة إىل الخرب ونمي املسيحية، والديانة الصينية الديانة
وصوله عند هذا وأشفق املوقف لتصحيح بكني إىل — تورنون األب — وكالئها أحد
إىل اضطر ثم سنوات، ثالث تبليغها يف فرتدد برسالته القوم مجابهة من العاصمة إىل
أعمال من يده وينفض الصينية البالد يربح لم إن بالحرمان يخالفها من وإنذار إعالنها

كنائسها.
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باألمر أحد يسيطر أن واستكرب بالده، يف األمر هذا إعالن من السماء ابن وغضب
آخر أمًرا وأصدر املوفقني، القساوسة بمعارضة القائمني فاعتقل رعاياه، عىل والنهي

البالد. من بالنفي املعارضني إىل يسمع من كل فيه ينذر
(١٨٠٧) عرش التاسع القرن أوائل يف مرة ألول اإلنجيليون املبرشون قدم وملا
طائفة ظهور مقدمهم وأعقب املباحة، التجارية واملناطق املوانئ يف مقامهم معظم كان
بني وسطى بعقيدة ويبرش املسيح، للسيد األصغر األخ أنه صاحبها يدعي وطنية مسيحية
يسقط أن — هونج واسمه — الرجل هذا وأوشك اإلنجيليني، وعقيدة الصني أهل عقائد
عىل سماويٍّا ملًكا بنفسه ونادى نانكني عىل استوىل قد كان إذ عرشه؛ من السماء ابن
والوطنيني املسيحيني خرس ألنه سنوات؛ عرش نجاحه بعد أخفق ولكنه بأرسها، الصني
ثورته تمت ولم فريق، كل ينكره الذي التوفيق يف بخطته وأعداءها املالكة األرسة وأنصار
الشطر أبناء فنشأ املنتظرة، للثورة األوىل «املسودة» بمثابة كانت بل املوت، كل هذا مع
وأسباب نجاحه أسباب يف ويفكرون حركته يتذاكرون وهم عرش التاسع القرن من األخري
هذه بعد النجاح لها ُكتب التي التالية الثورة زعيم ياتسن سن طليعتهم ويف إخفاقه،

والتمهيدات. التجارب
بالتنقل لألجانب السماح بعد املرحلة، هذه خالل اإلنجيليني املرسلني أعمال واتسعت
بفضل وثقة الحديث العلم عىل الناشئة من إقباًال التوسع هذا صادف ثم البالد، داخل يف
الشعائر قبول يف بعضهم يرتدد ولم املرسلني، مدارس إىل فتسابقوا العرصية الثقافة
يكن لم التي العليا املدارس سيما وال طالبها، عىل املدارس هذه فرضتها التي والعبادات

الوطنية. املعاهد من نظري الوقت ذلك يف لها

املسلمني تقدير ويرتواح الوطنية، الديانة بعد الصني يف أتباًعا الديانات أكثر هو واإلسالم
الرحالة بعض تقدير يف ذلك من أكثر أو مليونًا، وخمسني وخمسة مليونًا عرشين بني
من إما هوي، هوي الصينيون ويسميهم الغربية، األقاليم سكان من ومعظمهم املسلمني،
يستقبلون ألنهم واالستدارة؛ االلتفات بمعنى هوي كلمة من أو الغرب بمعنى هو كلمة

الصلوات. يف الغرب
الذين الفرس أمراء جريانهم من تانج أرسة بملوك اإلسالمية الفتوح خرب اتصل وقد
األرسة سجالت يف ووجدت العرب، جيوش عىل يستنجدونه السماء ابن بعرش الذوا
إنها شيه) (تاه العربية الجزيرة عن وتقول اإلسالم، ونشأة العرب بالد تذكر صحيفة
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عىل واالنتصار العالم بملك السماء من وعًدا تلقى منها رجًال وإن فارسية، والية كانت
حال، كل عىل الفارسيني األمراء رجاء تسنج) (تاي العاهل يستجب ولم يحاربه، من كل
تلك من الجدوى لقلة أو بالنرص املوعودين الجنود مع حرب يف االشتباك التقائه سواء
رسل ووصل قتيبة، بقيادة آسيا يف العرب تقدم ثم النائية، الدولة أطراف عىل الحرب
الرسل هؤالء يعفي أن مرة ألول السماء ابن فريض الصينية، العاصمة إىل الوليد الخليفة
ساحة إىل داخل كل بسجود يقيض الذي الصيني الربوتوكول أو (الكوتو) قواعد من
بالعودة هموا الرسل أولئك ألن السماء؛ ابن حرضة يف الوقوف قبل مرات ثالث العرش
اإلسالمية للدولة وبقيت هللا، غري ألحد يسجدوا أن ينهاهم دينهم إن وقالوا: أتوا حيث من
جعفر أبا يستعدي تيه) (يش العاهل فأرسل التايل؛ الجيل إىل املرهوبة السمعة هذه
باملقام الخطر الثائر ذلك هزم الذي العربي للجيش سمح ثم لوشان الثائر عىل املنصور
طوائف بهم لحق ثم الصينيني، املسلمني جلة الجيش هذا ذرية فمن الصينية، األرض يف
املقام فاستحبوا وأتباعه، خان جنكيز غارات بعد التتار ملوك مع رجعوا املسلمني من
الخمر تحريم من عاداتهم عىل محافظني يزالوا ولم أقاموا، حيث وتناسلوا وتزاوجوا
املغاالة ومنها قليل، غري الوطنية العادات من واقتبسوا بالربا، واملعاملة الخنزير ولحم
البادية القبائل أبناء أو العرب طباع عن غريبة تكن لم العادة هذه ألن األسالف؛ بتعظيم

الحني. ذلك يف املسلمني جيش منها تألف التي
ساللة تاريخ ألنه املسيحية؛ وتاريخ البوذية تاريخ يخالف الصني يف اإلسالم فتاريخ
نرش يف عمل للتبشري يكن ولم الخارجية، البالد تخوم من بعقيدتها انتقلت إسالمية
الحظه ومما بجريانهم، املقتدين والجريان الزوجات تحول من كان ما إال عقيدتهم،
وأن حولهم، الدينية الدعوة بنرش يحفلوا لم أنهم الصينيني املسلمني عىل املؤرخون
األحيان من كثري يف وأنها بهم، تُحيط التي القبائل عدوان عنهم كفت العسكرية شهرتهم
إىل مشهورون قادة منهم فكان جيوشهم، يف باستخدامهم السماء أبناء تغري كانت
الحمالت ويقود بالحاج يُسمى هو» «شنج قادتها أشهر وكان الوطنية، منج أرسة أيام
نيف عىل (١٤٠٥ (سنة حمالته إحدى واشتملت الربية، الحمالت يقود كما البحرية

املختلفة. امللل أبناء من ألًفا ثالثني نحو املقاتلني من عليها سفينة وستني
التاسع القرن خالل الحديثة الصني تاريخ يف الخطر نذير اإلسالمية الثورات وتعترب
عالمة فكانت القرن ذلك أول منذ املسلمني ثورات تعددت فقد الخصوص، عىل عرش
شنيس بأقاليم أشدها الكربى ثورتهم وبلغت األمور، صالح من واليأس الحال سوء عىل
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باسم املعروفة الثورة أعقبتها حتى سنوات ثالث تمض فلم ،١٨٤٧ سنة وكانصوه
سنني، عرش من أكثر الثورة هذه نريان واحتدمت السماوية، السالم دعوة أي التايبنج؛
الجنوبية املسلمني ثورة تنحسم ولم والجنوب، الشمال من ذلك بعد الثورات تالحقت ثم

سنوات. بسبع التايبنج ثورة إخماد بعد إال يونان بإقليم

التي الصبغة بيان عىل مدارها الصينية، األمة يف التدين أحوال إىل عابرة ملحة هذه
من كان ما العامة بامللكات ونعني العريقة، األمة تلك يف العامة امللكات بها تصطبغ
التي الشعور رضوب أو الديني الشعور أو العنرصي الشعور أو الوطني الشعور قبيل
الديني الشعور أن نرى العابرة اللمحة هذه ومن الكبرية، والطوائف األمم فيها تشرتك
سياستها يف الكربى األطوار محور يكن لم — مهملة غري قوة الصني يف كونه عىل —
دون الدينية لعقيدتهم قوم يضطهد أن الصني تاريخ يف ويندر فيها، الدول وتقلب
ومن األوقات. من وقت يف ولو خاصة اجتماعية أو سياسية صفة لهم يجعل آخر سبب
الكهانة سلطة أيديهم يف جمعوا حني ملخالفيهم «التيبت» كهان اضطهاد القبيل هذا
هذا سبب والتجارية السياسية أغراضهم فكانت الشاي، تجارة واحتكار الحكم وسلطة
إليهم نظرت ألنها البوذيني؛ اضطهدت األرس بعض أن أيًضا القبيل هذا ومن االضطهاد،
دعوتهم ألن كنفشيوس؛ أتباع اضطهاد أو األخرى، للدول املمالئني األجانب إىل نظرها

القائمة. الحكومة غري الحكومة من نوًعا الشعب إىل تحبب كانت الثقافية
أقل بطبيعتهم وأنهم الحال، سوء الغالب السبب كان مرة غري املسلمون ثار وملا
هذا مع عارضة الدينية األسباب وتأتي الصني، أهل عامة من الظاملة للحكومة خضوًعا
يدينون الذين الصني أهل من أخرى ثورات تعقبها ثوراتهم كانت ولهذا الغالب، السبب

الدينية. البواعث لغري حكوماتهم عىل ويسخطون اإلسالم، بغري
الحضارة به ارتقت كما املغويل للذهن صادًقا مثًال وأوالده خان جنكيز وليس
األديان إىل بها تنظر التي النظرة يف الذهن لهذا صادق مثل ولكنهم العريقة، الصينية
جميًعا األديان خدام بني يسوي بنص تفتتح خان جنكيز رشيعة كانت فقد املتعددة،
املسيحيني وقساوسة البوذيني كهنة بني تفرقة بغري الرضائب من جميًعا ويعفيهم
خان ومانجو Rubruquis ربروكيز فرا الراهب بني حديث وجرى املسلمني، وشيوخ
لإلنسان وجعل أصابع خمس اليد يف جعل هللا إن مانجو: فقال خان، جنكيز حفيد
بعًضا بعضكم يذم أن كتابكم يف فهل به، تعملون ال وأنتم الكتاب أعطاكم شتى، مذاهب

أخيه؟ يف أحدكم ويقدح
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يف أدخل أو أحًدا ألخاصم آت لم أنني آنًفا لسموكم ذكرت وقد كال، الراهب: قال
أحد. مع مساجلة

اإلنسان ينهى كتابكم إن أيًضا: وأقول هذا أقول ولكنني أعنيك، لست األمري: قال
للمنفعة. طلبًا العدل عن يحيد أن

كاتب وشهد … أعطيت مما شيئًا آخذ أن أبيت وقد ماًال، أطلب ال إنني األب: قال
الحرير. من وثوبًا الفضة من قضيبًا رددت بأنني حاًرضا كان األمري ُكتَّاب من

الكتاب يتلون أناس عن أتكلم ولكنني عنك، كالمي ليس يقول: الخان فعاد
إليهم. يُوحى ما نخالف وال والسحرة الكهان أعطينا ونحن ويخالفونه،

الخان حاشية من رجل إىل يتحدث كان الراهب هذا أن يُروى ما طريف ومن
أن يظن وكان السماء؟ إىل صعدت وهل األمري: خادم فقال السماء، إرادة هذه له: فقال
دون حجاب وال وسحرتهم، كهانهم كاتصال بها يتصل أن ينبغي السماء عن املتحدث

السماء.

— الدين عاطفة — العامة العاطفة هذه عدا فيما وأخالقهم الصني أهل عادات أما
األناة. من كثريًا يتطلب فيها فالتخصيص

فإذا الصني أهل أخالق من إنه شائع: أو نادر خلق عن األحوال بعض يف يقال إذ
تكرار عىل النفس نوطن أن ويجب األمم، جميع يف تتماثل التي اإلنسانية األخالق من هو
مليون، أربعمائة من أكثر العرشين القرن أول بلغت أمة يف اإلنسانية األخالق جميع
ماليني، بضعة عىل تزيد ال األمم أكرب كانت حني املاليني عرشات الغابرة القرون يف وبلغت
خلق وكل فيها، يتكرر وال األمة هذه يف يظهر ال إنساني خلق يُوجد أن ا جدٍّ املتعذر فمن
غريها. يف كثرية مشابهات له تظهر أن البحث بعد يلبث ال بها خاص أنه الذهن إىل يسبق

الطباع. عادات دون االجتماع عادات وأمثالها األمة هذه يف تتخصص إنما
بالجندية اإلزراء وعادة الباكرة، الطفولة منذ البنت قدمي حبس عادة مثًال ففيها
يشبه مما عليها املصطلح بالعبارات التخاطب وعادة القديمة، األمم يف املعهود خالف عىل

املحفوظة. القوالب
يتخصص أن يجوز التي الصيني املجتمع أحوال إىل ترجع جميًعا شابهها وما وهذه

املجتمعات. سائر تعم ال بموافقات فيها
باألناقة املغاالة من فيها نعجب ال مرعيٍّا دينًا السلوك مسائل فيها تصبح التي فاألمة
فيها ثبت فإذا وأعضائها، جوارحها وتلطيف املرأة أناقة ومنها والدالل، الرتف ودالالت
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حتى واحًدا جيًال البدعة تظهر أن فيها فيكفي السنني؛ آالف املحافظة ديدن عىل املجتمع
أعقاب. بعد أعقابًا األجيال منه تتوارثها

القديم: تاريخها يف بالصني خاصة أسباب جملة فلها بالجندية اإلزراء عادة أما
إذ والجفاء؛ باإلزراء يغري الذي جانبها إال الجندية من يشهدوا لم الصني أهل أن منها
من فريق قتل عىل فريق يعمل األهلية، الحروب يف املرتزقة صناعة الجندية صناعة كانت
الناس عظَّم أجلها من التي األجنبية الغارات دفع يف عملوا وقلما الواحد، الوطن أبناء
الحديد إن القائل املثل تواتر ولهذا ووطنه، قومه عن الذود يف املوت يواجه وهو الجندي
بذلك يقصدون وال جندي، منها يصنع ال الجيدة واإلنسانية مسمار منه يصنع ال الجيد
من لكل أنفسهم يبيعوا أن إال دراية وال صناعة من لهم مرتزق ال الذين الجند طائفة إال

وأهوائه. أطماعه سبيل يف رزًقا يعطيهم
إقليم، كل يف القادة عىل قائًما كان اإلقطاع عهد أن عندهم الجندية هوان أسباب ومن
ذلك عىل وساعدهم باالمتحان، األصلح يتواله فنٍّا الوالية جعلوا العهد هذا عىل قيض فلما
مستغربة غري عادة الخبري للحكيم الطاعة فأصبحت األبوة، صورة يف الحكمة تقديس
العناء أشد املعارصون زعماؤهم عانى وقد املقدسني، واألجداد املجربني لآلباء الطاعة بعد
فلم األجيال، عرشات بها ظنونهم ساءت التي العسكرية األعمال عىل شبانهم تشجيع يف
الهوان أن الرضبات هذه علمتهم أن وبعد املتوالية، الهزيمة رضبات بعد إال عليها يقبلوا
ما عنها، ويرتفعون يحتقرونها كانوا التي الشعوب ومنها العالم، شعوب بني بهم الحق

جديد. من القيم هذه يقوموا لم
عندهم الكتابة ألن عليها؛ املصطلح بالعبارات التخاطب عادة الصني بأهل ولصقت
أهل وألنهم األخرى؛ الكتابات يف الحروف من بدًال تتكرر منقوشة قوالب الواقع يف هي
إىل دونهم فمن الخاصة بهم ويقتدي القصور، أصحاب يحفظها موروثة وأنظمة مراسم

السماء. أبناء امللوك سيما وال ملوكهم، دين عىل والناس السوقة، ودهماء العامة
يذهلهم حتى النسق يملكهم التفكري، يف والتناسق املقابلة حب العقلية عاداتهم ومن
العادة هذه إىل يفطن لم من مخاطبتهم يف يفلح ولم الخفية، النقائض من وراءه عما

األديان. وعاظ وبخاصة فيهم، العقلية
«إنهم الصني: يف عرشسنني السياحة ذكريات كتابه يف (Le comte) ليكونت األب قال
التاريخية، واملرويات املغزى ذات والحكايات باملقارنات ا جدٍّ يؤخذون الخصوص عىل
تراهم وعاظنا، يف نألفها التي الحمية تلك أو السورة تلك يألفوا لم كونهم عىل وهم

واالكرتاث.» الجد بلهجة يخاطبون حني نفوسهم تجيش
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آثار من وأثر «االتزان» كلمة تلخصها التي الطويلة الحكمة آثار من أثر أيًضا وهذا
يف والتنسيق بالرسم الولع آثار من وأثر يندفعوا، وال يرتيثوا أن عودتهم التي الحوادث

واملجامالت. والشعائر والنسيج والتصوير الكتابة

من خرجت البيئات هذه يف زلت إذا الفتاة أن املفرطة والصيانة الحجاب بيئات يف لوحظ
موجودة. غري املطلق الجماح وبني الشديد الحجاب بني الوسطى املنزلة ألن عنان؛ كل

املطرد، والنسق االتزان عىل ريضت التي األمم ثورات يف هذا مثل يالحظ أن ويصح
ثورتها تكبح أن إال إثارتها من أصعب فليس حيلة، كل بطالن بعد ثارت ثارت إذا فإنها

عقالها. عن تخرج حني

السياسة مذاهب

ألنها الصينية؛ األمة بني السياسة وآداب الحكم يف املفكرين مذاهب تكثر أن الطبيعي من
يكونوا أن هؤالء أوشك حتى واملفكرين، باألساتذة العهد قديمة بالحكومة، العهد قديمة

األمم. سائر يف اإلقطاعيني الوالة طبقة تقابل كبرية طبقة
واحد. وقت يف النقيضان منها اجتمع حتى املذاهب هذه فعًال كثرت وقد

إن ويقول: الحكم رضورة ينكر من الناموس أو الطريق أتباع فالسفتهم من فكان
لم فإذا الناس، عىل واجب أول الرشائع واضعي من الخالص وإن املجرم، يخلق القانون
للنزاع مجلبة األموال اقتناء أن الزمن مع الناس ويتعلم مجرمون، يكن لم رشيعة تكن

إليه. حاجة يف ليس ما أحدهم يقتني فال واإلجرام والخصومة
الرشيعة أن وخالصته بالرشائعيني، املعروفني الفالسفة مذهب املذهب هذا ويقابل
أمام يتقيد أن ينبغي لحاكم ألن نيته؛ وحسنت الحاكم صلح وإن عنها، غنى ال رضورة

والرعية. للراعي املوضوعة باألحكام بل بشخصه يحكم وأال بقوانينه، الناس
تقول بل أصًال، تستلزمه وال أصًال الترشيع تنكر ال ثالثة مدرسة املدرستني وبني
األوامر من ال أنفسهم من الوازع يجيء حتى أبنائه تربية هي الكربى املجتمع مهمة إن
الرشك يف فيقع عليها يحتالون كيف الناس تعلم والزواجر األوامر هذه فإن والزواجر،

بالعقاب. وأحق االحتيال عىل أقدر هو من منه ويفلت الحيلة قليل هو من
الحكماء. إىل الحكم بإسناد القائلني رأس عىل كنفشيوس األكرب الصني حكيم وكان
الحكيم حق ويبطل رأيه يفند من أنفسهم الحكماء من وجد قدره جاللة عىل ولكنه
الحاكم «إن يقول: الذي Shangchun شن شانج هؤالء رأس وعىل األمور، والية يف خاصة
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عقلهم يستخدموا أن هؤالء دأب فمن الدولة ملناصب الدراية وذوي العقالء اختار إذا
الحكم خلل إىل األمر ويفيض سخطه، من وحذًرا ملرضاته طلبًا موافقته يف ودرايتهم

الفوىض.» وشيوع
فرض عىل وأنه واملوظف، للوظيفة أوًال الرشوط تُوضع أن يرى من هؤالء عىل ويرد
ويرضب اإلغفال. كل الرشوط إغفال من خري تخطئ التي الرشوط فإن الرشوط يف الخطأ
عىل «إنه فيقول: األحوال جميع يف القانون فضل عىل املثل Kwantse كوانتزي الحكيم
املال بني باالقرتاع الحصص تقسيم قررنا إذا أننا ذلك ومثال الرعية، خواطر يريح األقل
يمنع ألنه األنصبة؛ أصحاب يُريض االقرتاع ولكن سواء، عىل األنصبة تأت لم والخيل

املحاباة.»
اختالف مع األخرية القرون يف الغرب فقهاء قاله ما كل الحكومة أصل يف قيل وقد
النزاع عىل الناس النطباع رضورة الحكومة يجعل من الصني حكماء فمن األساليب،
ويكاد كلها، الرعية له تتفرغ ال لعمل تتفرغ ألنها رضورة؛ يجعلها من ومنهم والعدوان،
جميًعا وشعارهم الحكم، يف الحق أساس هي الرعية مصلحة أن عىل يتفقوا أن الحكماء
خلع وإن سامع، الشعب ما وتسمع قائل الشعب ما تقول السماء إن كنفشيوس: قول

تفويضها. يف السماء رجعة عىل عالمة الحاكم
له ملًكا يحسبونها فإنهم السماء، البن األرض إن يقول: من الرأي هذا عن يشذ وال
ما للحاكم يحق ال الرضيبة تحصيل إن ويقولون: الرعية، مصالح عن مسئوًال باعتباره

يؤديها. ملن نافع عمل عىل جزاء تكن لم
املفكرين ومساجالت النظر مباحث تعدو ال وكثرتها قدمها عىل املذاهب هذه أن إال
يف فائدتها وانحرصت دولة، وإسقاط دولة إقامة يف أثر لها يكن فلم املعلمني، ودروس
يروقه بما عمل الحكماء آراء عىل مطلًعا منهم كان فمن وامللوك، الوالة بعض تثقيف
منتفعون فالناس واملؤدبني، األساتذة من الوزراء إىل الرأي منهم وكل ومن آرائهم، من
لتطبيق قامت الدولة أن قط يحدث ولم بحكمتهم، العمل عىل اقتدروا كلما وزرائه بحكمة
والوزراء. امللوك يستحسنه ملا وفًقا الفائدة تأتي وإنما مبدأ، ملعارضة سقطت أو مبدأ

لم فيها ظروف اجتماع من الصني يف تولدت إدارية أو سياسية تجارب وهناك
غريها. يف املنوال هذا عىل تجتمع

شو أسسه الذي اإلقطاع نظام بعد اإلقطاع أمراء عىل القضاء التجارب هذه ومن
تيني باسم ُعرف الذي املدن إقطاع ومنها األقسام، من يمكن ما كل فيه ووضع كنج
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التي القديمة الحكومات وإقطاع هو، باسم ُعرف الذي الدوقيات أو اإلمارات وإقطاع
الذي الحدود وإقطاع «وي» باسم تعرف وكانت حني، إىل بالدها يف حقها لها حفظ

هوانج. باسم يُعرف وكان الدولة حدود حراسة مهمته كانت
عملت إذ قرون؛ عدة كذلك وظل بداءته يف النفع من غاية عىل التقسيم هذا كان وقد
التجارية والعادات الزراعية املعارف بنرش فيها الهمجية القبائل تمدين عىل والية كل
وجاءت القاصية، األطراف عىل رقابتها فضعفت املركزية الحكومة ضعفت ثم أهلها، بني
الكفاية فيهم توسمت حكاًما بهم واستبدلت كافة اإلقطاع بأمراء فبطشت التالية األرسة
عىل القدرة نفسه يف أنس من كل ورشحت باالمتحان، الوالية نظام وضعت ثم واألمانة،
ويتوجسون األسالف يقدسون الصينيني أن ذلك عىل وساعدها املطلوب، االمتحان أداء
كان فإذا املحنكني، والشيوخ اآلباء عىل الوالية لقرصوا استطاعوا أنهم ولو الجندية، من
يثبتون الذين والدراية الحنكة ذوو منهم فالبديل واالمتحان، باالختبار يؤخذون ال اآلباء

االمتحان. أو باالختبار، خربتهم
وتنتقل واحدة جامعة تجمعها طبقة باعتبارهم اإلقطاعيني عىل قضت الرضيبة هذه
إقليم أو ضيعة عىل واستوىل الوالية مكان إىل ذلك بعد ارتفع فمن بالوراثة، سيادتها
ال الشعب عامة من واٍل يخلفه وقد متساندة، طبقة غريه إىل تضمه ال فرد هو فإنما

وفهمه. لعلمه الرعية واحرتام درايته غري العامة عىل له مزية وال له عصبية
الرق، نظام وهو الصينية، غري يف قديًما الزمه آخر نظام اإلقطاع، مع واختفى
الزمة غري إليه الحاجة أن الرق اختفاء عىل وأعان واأللوف، باملئات املغلوبني واستعباد

واملصاهرة. الدم أقرباء بني الزراعية األرض وتقسيم العاملة األيدي وفرة مع
املشرتكة امللكية اختربوا أنهم واسع، نطاق عىل بها خصت التي الصني ظروف ومن

قريب. زمن إىل متخلفة منها بقية ولبثت العصور، أقدم من
للدولة، ملًكا فأصبحت القبائل تكاثرت ثم املشاع، عىل القبيلة ملك كانت فاألرض
بني املسافة حسب عىل وتقدرها عينًا تتسلمها املحصول من حصة للدولة وأصبحت
ترسل واملتوسطة حبوبًا، املحصول ترسل البعيدة، فاألرض املزروعة، واألرض العاصمة
للتسوية حصة، كل يف املقدار ويتفاوت كله، الحصيد ترسل والقريبة السنابل، يف الحبوب
من برضوب قديًما الحكومة دواوين تكفلت هنا ومن الجهات، جميع يف الرضائب بني

تجبيها. التي املحصوالت لترصيف والتوزيع، التجارة
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يصغر فتاتًا األنصبة تقسمت ثم الزراعية، امللكية يف زمنًا القبيلة محل األرسة وحلت
ينوب الذي الوايل من أي ملكه؛ غري من األرض استئجار إىل مالكه ويحتاج فشيئًا، شيئًا

اإلقليم. يف الدولة عن
الفالحون يتطوع أرضشائعة — جميًعا العصور هذه خالل — إقليم كل يف وكانت
هذه غلة فمن اإلقليم، ذلك يف األكرب السلف هيكل عىل املوقوفة األرض وهي لخدمتها،
فيه الفالحون ويعمل محافله، وإقامة وخدمته وترميمه الهيكل بناء عىل ينفقون األرض

أحد. من أجًرا يتقاضون وال املناوبة، عىل بالتفاهم أو والوايل الكاهن من بدعوة

نتيجتني: إىل غريها، وبني بينها واملشرتكة بها الخاصة الصني ظروف بنا وتنتهي
تدخلها محتملة، تجربة لكل مفتوًحا بابًا تجعلها املاضية تجاربها أن األوىل: النتيجة
التي الحكومية األنظمة طبيعة من يكن لم إذ الوطنية؛ بصبغتها فيها وتصطبغ غريبة

عليها. يطرأ جديد نظام عىل الباب تغلق أن فيها سبقت
تحسب وال املتشابهة، التغيريات قبيل من تحسب السياسة أحداثها أن الثانية: والنتيجة
امليالد قبل األوىل أرسها من نسخة األخرية أرستها فإن املتجددة، التطورات قبيل من
وطنية، األرسة كانت فإذا وضعفها، األرسة قوة فيها التغيري ومحور قرون، بعدة
منها واغتصبت عليها فانقضت والغفلة الضعف غرة الساطية القبائل بها تربصت
أرسة فتسقطها الزمن؛ مع الغفلة وتعرتيها األجنبية األرسة هذه تضعف ثم عرشها،
هذه يف فليس الحضارة، بالد حول الضاربة القبائل من جديدة غارة أو أخرى وطنية

جديد. مبدأ عىل الحكم لنظام تطور التغيريات
تساق التي الوصايا من هو فإنما والنصائح املذاهب من الحكماء عن أثر ما وكل
أو املستبد الفردي أو الجمهوري أو امللكي الحكم أنظمة من نظام كل عىل حاكم كل إىل
أن يجوز إال حاكم من فما واملبتكرة. العتيقة األنظمة من شئت ما أو النيابي، الشوري
الشخصية، الحظوة من باالختيار أوىل الكفاية، وإن الظلم، من خري العدل إن له: يقال
لنوع يصلح مفصل برنامج هنالك يكن لم وما الرعية، ورىض امللك عصمة القوانني وإن
التي املذاهب تلك جراء من لالنقالب محل فال آخر، لنوع يصلح وال الحكومات من

والدراسة. النظر مناقشة يخالفها من يناقشها أو يسلمها، من يسلمها
عن العزلة أولهما األرجح: عىل سببني إىل هنا التطور عوامل يف النقص ومرجع
بها ونعني الداخلية، العزلة وثانيهما والبعيدة، القريبة األمم بني الفعالة وأحداثه العالم،
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الواليات أدنى يف التفصيالت مبارشة وعن القاصية األطراف عن املركزية الحكومة عزلة
السواء. عىل وأقصاها

أقاليمها من إقليم كل يف الحكم تفصيالت عىل الحكومة فيها ترشف التي فالبالد
هي فيها الحكومة ألن املجتمع؛ عىل يطرأ عظيم تطور كل عند الحكومي نظامها يتطور
مطالب تغريت كلما نظامها تغيري من مناص فال العامة، األعمال إىل بالنسبة يشء كل

تتوالها. التي املجتمعات
وحكومتها أقاليمها بني العالقة فإن األطراف، املرتامية البالد حالة غري حالة وهذه
يتحتم وال األقاليم، يف الحكم تفصيالت عىل الحكومة هذه ترشف فال ترتاخى املركزية

جديد. طارئ التفصيالت هذه عىل طرأ كلما انقالبها
محالة، املقيضال بالحتم ليس أوىل باب من فاالنقالب جديد طارئ ثمة يكن لم فإذا
مكتفية وكانت وتغيرياته، وأحداثه العالم عن بمعزل جميًعا الصني بالد كانت وقد
حماية عن عجزت إذا إال املركزية الحكومة فيها تسقط فال باكتفائها، فخورة بنفسها

ينرصها. كان من فخذلها مساوئها وتفاقمت نفسها
… القرون عرشات ذلك عىل الحال ودام

العالم عن عزلة فال التبديل، غاية يشء كل بدلت سنة عرشون بالبالد مرت ثم
املركزية الحكومة عن استغناء وال العالقات، واشتباك االتصال يف لجاجة بل الخارجي،
تغيريها تغيريها: أو صالحها من بد ال التي الحكومة هي بل صغريها، أو األمور كبري يف

وتفصيالتها. السياسة جملة ويف النظام يف التطور تغيري املرة هذه
البالية، سنته وعىل املايض، التاريخ ثورات من كانت ولكنها ثورات، البالد يف وهبت

التغيري. إىل كان ما أحوج نفسها هي ألنها شيئًا؛ تغري ولم تفلح فلم
الحديث. التاريخ من ثورة البالد وانتظرت

الحديثة، الصني أبا بحق سمي الذي الرجل يد العرصعىل تاريخ من الثورة فجاءتها
الصني. يف الوطنية نبي بحق وُسمي
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ياتسن سن

غري يف نبوة تعرف لم وهي الوطني، ونبيها الصني أبا بحق ياتسن سن ُسمي نعم،
الوطنية.

اليأس لجراثيم فريسة كانت الصني ألن ا؛ حقٍّ الوطني ونبيها الصني أبا وكان
الحياة. جراثيم إليها ونقل األمل روح فيها فنفخ واملوت،

عملت أعمال وهناك مولده، قبل له عملت أعمال فهناك الزعماء، بني بدًعا يكن ولم
تدبريها. يف يتعب ولم يطلبها ولم مولده بعد له

العصور. جميع يف األمم جميع يف الزعماء جميع وهكذا
زمانه، يف الزعماء نصيب من أعظم كان الزعامة فضل يف الرجل هذا نصيب أن إال
شيئًا الحوادث موافقات تجدي وال عنها غنى ال التي الزعامة رسالة وحده له فكتبت

بغريها.
ُولد، حني يُولد لم لو رسالته عىل يقدر ياتسن سن كان كيف نفهم أن الصعب فمن

سنني. بعرش أو سنة، بعرشين ذلك قبل والدته فكانت
الجنوب يف نشأته تكن لم لو رسالته عىل يقدر كان كيف نفهم أن الصعب ومن
تعليمه عىل أرشف الذي األكرب أخوه يكن لم ولو تعلم، كما تعليمه يكن لم ولو نشأ، حيث

املدرسة. سن الصبي بلغ يوم الصني أرض عن بعيًدا
مهمته عىل مقتدًرا ياتسن سن غري رجل كان كيف نفهم أن هذا من األصعب ولكن
وجدان يف اليقني وبث وجدانه، يف اليقني وخليقة وبديهته، وعزيمته سليقته له تكن لم لو

اآلخرين.
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وأنصار التايبنج بثورة يتحدثون والناس (١٨٦٦ (سنة نوفمرب يف ياتسن سن ُولد
والدول الصينية الدول واتفاق حركتهم عىل القضاء بعد بالجنوب، يلوذون الثورة هذه

بقاياهم. واستئصال مطاردتهم عىل األوروبية
قرى بني تغلغلت التي الرسية جماعاتها عىل يقض ولم يومئذ الحركة عىل وُقيض

أقصاها. إىل الصينية األقاليم أقىص من والجنوب الشمال
أعظم الثورية الحركات عىل فيه العطف ألن بالجنوب؛ تلوذ أن الطبيعي من وكان

وأضعف. أقل املالكة لألرسة فيه املؤيدين األنصار وألن وأصدق،
تنظيماتها عىل خفية عينيه وفتح الثورة، أخبار عىل أذنيه الصغري وين1 سن ففتح
وتواريخها. أحوالها واستقصاء أرسارها استبطان إىل قًرسا الطفولة تطلع وقاده ولجانها،
هان أرسة أيام ففي الصينية، البالد يف الرسية الجماعات تواريخ من أقدم وليس
وسميت األهلية، الحرب يف مرهوبة قوة الحمر» «الحواجب جماعة كانت قرنًا عرشين قبل
إىل بعضهم يتعرف حني بينهم عالمة كان األحمر باللون الحاجبني صبغ ألن كذلك؛

غريب. بلد غري يف بعض
نشأت — البيضاء الزنبقة جماعة — الوسطى العصور يف الجماعات هذه وأشهر
الوطنية «منج» أرسة أيام أواخر عىل الظهور إىل وعادت املغولية، األرسة أيام عىل

أعضائها. من ألًفا عرشون ُقتل أن بعد ثورتها وخمدت الجنوبية األقاليم فاجتاحت
الثالوث، جماعة جانبها إىل ونشأت الجماعة هذه تجددت عرش التاسع القرن ويف
وكانت الكبار، اإلخوة أي: «كوالوهوي» وجماعة واإلنسان، واألرض السماء إىل إشارة
ذات تكن لم ولكنها لها، وإزعاًجا املالكة األرسة من انتقاًما األرض جوانب يف تعيث
لجانها ومن الحاكمة، األرسة سقوط بعد الحكم لوالية مرسومة خطة أو سيايس برنامج

الجمهورية. إعالن بعد الوطنية الحركة نارصت كبرية طائفة
جماعة فنشأت التايبنج، جماعة انهزام بعد الجماعات هذه تأليف ينقطع ولم
إقليمية جماعات وهناك هنا ونشأت الحمر، الحواجب جماعة بعدها ونشأت املالكمني،

بدروسها. تعترب ولم التايبنج أخطاء كررت ولكنها للهجوم، أو للدفاع

يقيم كان حيث كانتون؛ أهل عند التكريم صيغ من فهو «ياتسن» وأما امليالد شهادة ىف اسمه هو هذا 1

الحر. ومعناها الشباب مبلغ عند
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ولو … الجماعات هذه من جماعة بتأليف يحلم وهو صباه يف ياتسن سن فنشأ
عن يثنيه أن بإخفاقها األحرى كان لقد طفولة حلم وأمثالها الجماعات هذه تكن لم

وجرائرها. محاوالتها

جماعة أعضاء من كان أباه إن وقيل: كوانتنج، بإقليم سيانجشان قرية يف مولده وكان
أنه ادعاؤه ومنه املسيحية، يف الجماعة زعيم بمذهب يؤمنون الذين املسيحيني التايبنج
بنحلتها يؤمن ولم الجماعة أعضاء من كان إنه ذلك غري وقيل املسيح، للسيد صغري أخ

الدينية.
الجنوب كان إذ بالحرية؛ للمطالبة آخر ترشيًحا الجنوب يف ياتسن سن مولد وكان
الشمال من ملجيئها لها، يتعصبون الشمال أهل من فريق كان التي املالكة األرسة يعادي
والحضارة الحرية إىل أقرب الجنوب كان وإذ وقراه، عواصمه يف وأتباعها ذويها ومقام
املوانئ إىل الوافدين بمعاملة إما شئونها، عىل واطالًعا العالم بأمم اختالًطا وأكثر الحديثة

الخارجية. الديار إىل بالرحلة وإما الجنوبية
حالة نتوهم ألننا صغري؛ طفل مستقبل يف النشأة هذه أثر اليوم نستصغر ونحن
حيث واإلذاعة الصحف أخبار عىل القارئ فيها يطلع عرصية حالة كأنها يومئذ الصني
بني وجود لها يكن لم الصحافة أن ذكرنا متى أخالدنا يف الوهم هذا نصحح ولكننا كان،
الحكومة، من مانع إىل حاجة بغري ممتنع الخارج أخبار عىل هناك االطالع وأن الشماليني،
أبناء اطالع وبني العالم شئون عىل الجنوب يف الناشئ اطالع بني البعيد الفارق هو وهذا
التايبنج، زعيم سيوتسوان هون تواريخ نراجع أن وحسبنا الشئون، تلك عىل الشمال
وأن امللكية، الدستورية املدرسة زعيم شيكاو وليانج األدبية، النهضة زعيم يووي وكانج

الجيل. ذلك يف الجنوبية النشأة معنى لنذكر العاملني، تالميذهم تراجم نراجع
الشمال بني التنافس أن الصني» ثورة «قصة كتاب صاحب جرين املؤرخ الحظ وقد
الشمال أبناء بني مألوف فهو … غربية أو رشقية كثرية أمم بني مألوفة ظاهرة والجنوب
بروسيا يف بينهم ومألوف إيطاليا، يف بينهم ومألوف املتحدة، الواليات يف والجنوب
أو سياسية ألسباب وتارة عنرصية ألسباب تارة التنافس هذا ويحدث الجنوبية، وأملانيا
مكانه تفضيل إىل عادة اإلنسان وميل باملفاخرة الولع ملجرد أحيانًا يحدث كما اقتصادية،

القربى. من درجاته حسب عىل إليه منسوب وكل وجريته وعشريته
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التايبنج، ثورة أعقاب وعىل الجنوب، يف مولده بعد ياتسن، سن نشأة يف املوافقة تمام ومن
املدرسة نابتة من املعارص الجيل لقيادة رشحه عرصيٍّا تعليًما كان املدريس تعليمه أن

املرتقية. الصينية واملعاهد واليابان الغرب خريجي من الحديثة
وهو فدرج الخارج، يف املعامالت أصحاب من تاجًرا وأخوه فالًحا والده كان
مستغنيًا األجنبية املزاحمة أمام الصينية التجارة ومتاعب الصيني الفالح متاعب يعرف
والتجارة، الزراعة حياة غري لحياة يعداه أن وأخوه أبوه وأراد التعليم، عن باملشاهدة
وتمكينًا األرسة عن تخفيًفا إليه يرسله أن أبيه إىل فطلب هنولولو يف يتجر أخوه وكان
فوصل بالده، يف ملثله يتهيأ الذي التعليم من وأوىف أصح تعليم من الصغري للصبي
اإلنجيليون، اآلباء يديرها حديثة بمدرسة وانتظم عرشة الثالثة يناهز وهو هنولولو إىل
وأبلغ إليها فمال املسيحية الكتب بعض عىل خاللها اطلع إنه قيل: سنوات ثالث وقىض
دين عىل أبيه من يتسلمه أن يشأ ولم بلده إىل وأعاده هذا فبادر التنرص، يف رغبته أخاه
من املراس شديد كان الصبي أن إال آخر، دين إىل صبأ وقد إليه يعيده وأن أجداده
إىل جنوحه يكن فلم مخالفاته، عىل ويعاقبونه عناده من يشكون أساتذته وكان صغره
أرص قريته إىل قفل فلما واعتقاده، مشيئته بمحض بل وتشجيعهم، بتلقينهم املسيحية
إىل القرية عن أبوه يقصيه أن عىس املوروثة العقيدة بمخالفة الجهر وتعمد عقيدته عىل

العرصية. املناهج عىل دروسه فيها يتمم مدينة
الربوتستانتية البعثة أعضاء من طبيب هناك ورآه كانتون إىل فعًال القرية فهجر
مدرستها يف الطب ليتعلم كونج هونج إىل وأرسله الطب، بدراسة له فنصح األمريكية
الربتغالية، للحكومة تابعة وهي مكاو إىل وانتقل ،١٨٩٢ سنة منها فتخرج الكلية،
بها اتصل بما متذرعة بمغادرتها أمرته أن حكومتها تمهله فلم فيها، الصناعة ملزاولة
طبيب من املنافسة باب أطبائها عىل تفتح أن الواقع يف وكارهة السيايس، نشاطه عن
دعوة ابتدأ أن كانتون إىل عاد أن بعد يلبث ولم إنجيلية، مدرسة من متخرج صيني
عىل الزراعية املدارس تعميم بكني حكومة عىل فيها اقرتح مفصلة بعريضة اإلصالح
أنهم إال املصلح الفتى منها يكسب ولم العريضة هذه الحكومة فطوت الحديث، النمط

وعالقاته. حركاته عىل الرقابة وفرضوا األسود، السجل إىل اسمه أضافوا

من له تحسب وال عمله من تكن لم وتعليمه ونشأته مولده من املتجمعة املوافقات هذه
جهوده.
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الجنوب، أهل من كلهم الفرتة، تلك يف الناشئني مئات فيها يشاركه موافقات ولكنها
املدارس يف متعلمون وكلهم عرش، التاسع القرن من األخري الشطر أبناء من وكلهم

الحديثة.
يصنعه أن ياتسن سن استطاعة يف كان ماذا ترى الفصل: هذا أول يف سألنا وقد
شمالها بني املنعزلة الصني قرى يف شبابه قىض أو سنة، بعرشين مولده قبل ولد أنه لو
املثقفون لها يتصدى دعوة لقيادة تُؤهله ال التي التقليدية الطريقة عىل تعلم أو ومغربها،

املتجددة؟ اآلراء وذوو
غري زعيم وسع يف كان ماذا تُرى معها: يسأل أن خليق األسئلة هذه يسأل ومن

ومزاياه؟ صفاته له يكن لم إن الدعوة تلك قيادة يف يصنع أن ياتسن
األمر مبدأ يف عليها لغلبه القيادة عىل يغلبه أن غريه أحد وسع يف كان ولو يشء! ال

والقداسة. الهيبة رسابيل النجاح عليه يضفي أن قبل الخصوص، عىل
إنسان. لكل توهب التي املزايا من ليست ياتسن سن وهبها التي الكربى املزية إن
بعبارة هي أو كلفة بغري طواعية واإلقناع التأثري عىل البالغة القدرة هي املزية وتلك
خصال فيها تجتمع واحدة خصلة وهي ويعطيها، الثقة يملك كان أنه وأصدق أوضح

األمور. وجه عىل بارزة إدراكها يصعب بل إحصاؤها، يصعب شتى،
الثوار من بفئة فالتقى الربيطاني باملتحف الكتب بعض يراجع شبابه يف كان
جهادهم من رجائهم غاية عن وسألهم — لينني منهم ولعل — شرشين منهم — الروس
فتهافت … سنة ثالثني خالل غايتها الصينية الثورة تحقق أن يرجو إنه لهم: قال ثم …
سنة مائة بعد ثورتنا غاية تحققت لو غايتك؟ تحقق سنة ثالثني أيف متعجبني: الروس

اآلن! من نجاهد أوالء نحن وها نتمناه، ما قصارى هذا لكان
عليه: بالثناء األسخياء من هو وليس — الصني ثورة قصة كتاب صاحب جرين قال
منظره إليك يوحي الصني، أهل عامة من أطول وهو تجحد، ال ياتسن سن شخصية «إن
تلمحها التي غري القدرة من ذخرية لديه رجل أمام أنك روعك يف ويلقي … الكيان قوة
شك وال ولكنها تدري، ال املغناطيسية أو العزيمة أو الخلق قدرة أهي نظرة؛ ألول عليه

يشاء.» كما وطنه أبناء من بالجماهري يلعب أن له أتاحت التي القدرة هي
صاحب Latowrette التوريت كذلك عليه بالثناء يسخون ال الذين الُكتَّاب ومن
جد ناجًحا داعية كان «إنه فقال: وصفه وقد وثقافتهم» تاريخهم «الصينيني: كتاب
مع وكان العسكريني، عرصه زعماء من املغانم طالب خالف عىل مثاليٍّا وكان النجاح،
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االجتماعية، املسائل يف فيلسوًفا باملجتمع خبريًا والصني الغرب ثقافة عىل الواسع اطالعه
اإلغراب من تخلو ال بالده لتجديد يقرتحها التي وآراؤه األوىف، املثال عىل بالطوبى يحلم
تجذب خاصة وللرجل العبقرية، نفحة من كذلك تخلو ال ولكنها للتطبيق، يصلح ال وما
قدرة وله قومه، من الناشئة خيال عىل سلطانه يف يضارعه من يوجد لم اآلخرين إليه
بنيِّ فيها كان فقد الحكومية اإلدارة أما الثورية، الحركة وتنظيم اإليحاء عىل خارقة

اإلخفاق.»
من زمالئه عن حتى املشهور تفوق كانت واإلقناع التأثري عىل قدرته أن بد وال
عىل مقصورين وإقناعه تأثريه يكن فلم ومريديهم، أتباعهم عىل السلطان أصحاب
عىل سلطانه من بلغ بل فيهم، الجماهري غرائز بتنبيه أحيانًا يتأثرون الذين الجموع
وأن مطارديه من استخفى أنه مرة غري واتفق املزعوم، والسحر التنويم يشبه ما اآلحاد
وعرفه عليه، يدل أو ميتًا أو حيٍّا به يأتي ملن مغرية مكافأة رأسه عىل جعلت الحكومة
تسليمه عن يثنيهم أن سلطانه وقوة بيانه بحسن فاستطاع استخفائه أثناء بعضهم

إخفائه. يف واالجتهاد تأييده إىل ويحولهم
اآلمال إحياء يف عليهم يعتمد الذين من أعوانه خاصة إىل اليأس ترسب ما وكثريًا
من الضحايا وكثرة عليهم، الهزائم لتوايل يأسهم من العذر لهم وكان العزائم، وانبعاث
عليهم ارتدادهم أو معونتهم عن والخاصة العامة وتقاعد أيديهم، يف املال وقلة إخوانهم،
يسمع أن إال هو فما جواسيسها، ونشاط عقابها من وخوًفا الحكومة مثوبة يف طمًعا
ساعة، بعض أو ساعة يلقاهم حتى العزيمة وخانتهم اليأس غلبهم هؤالء من بطائفة
ذلك قبل به يعتلون كانوا ما نسوا وقد لها ندبهم التي املخاطر إىل عنده من فيخرجون
املماراة تسهل ال أعينهم أمام حارض هو ما ومنها الحركة، عن واالنرصاف اليأس علل من

النفوس. بأخاديع فيه
الصني سفارة يف املالكة األرسة عمال استدرجه حني الخارقة امللكة هذه وأسعفته
إقناعه فلوال الحركة، إىل األعوان وجلب الوطنية باسم له نصبوه كمني يف فأوقعوه بلندن،
ينتظره حيث بكني إىل السفارة لحملته أصدقائه إىل منه رسالة بإبالغ الحراس ألحد

والتنكيل. العذاب
اإلدارية ملكته يف اختلفوا وإنما وناقدوه، مؤرخوه عليها اتفق قد الخارقة امللكة هذه
من ويحسبها ذروتها إىل فيها يرفعه فريق املتقابلني: الطرفني إىل اختالفهم يف وذهبوا

التجريد. كل منها يُجرده وفريق بالتنويه، يخصها التي مزاياه

52



الصني أبو

من وليس بالرجال، خبري ألنه تُهمل؛ ال التي الشهادات من هنا لينني شهادة ولعل
إنسان. أي عىل بالثناء السخاء دأبه

من أثر عليه يبدو وال مناضلة ديمقراطية روح أفكاره تعم ياتسن سن «إن قال:
إلنجاز كفؤ املطلق الحكم بأن القول يقبل هو وال للحرية االكرتاث وقلة السيايس العي

«… الصني يف االجتماعي اإلصالح مطالب
التي املهمة عن أنفسهم سألوا اإلدارية القدرة عليه أنكروا الذين النقاد أن نظن وال
وأن أخفق، حيث ينجح أن خليًقا كان الذي الرجل عن أو فيها، النجاح عليه فرضوا

وأبقى. عمله من أكرب شيئًا يعمل
أن عليه وكان البالية، اإلدارة أنقاض عىل جديدة إدارة خلق املطلوب كان فقد
واإلحباط الخيانة حساب يحسب وأن يخلفها، من تدريب قبل القديمة باأليدي يعمل
وقد إليه، املقربني أقرب بني واملخالفة الجهل حساب يحسب أن عليه كان كما املتعمد،
دسائس وسبقتها سنوات، ثالث بنحو الجمهورية قيام بعد العاملية الحرب اعرتضته
الحكومات إدارة يف واالضطراب الخلل تُوقع أن عوارضخليقة وهي ومناوشاتها، اليابان
عاجز قديم بني الحكومية باإلدارة فكيف والطمأنينة، باالستقرار العهد عليها طال التي

االتهام؟ من سلم وإن إليه يطمأن ال عاجز وجديد متهم،
إعالنها، قبل العمل من ا جدٍّ وأثقل ا جدٍّ أعرس كان الجمهورية إعالن بعد العمل إن

والقوة. العزم أويل غري عليه يقوى ال جبارين عمل وكالهما
الهوادة عىل يالم كان ياتسن سن أن كله، عليه نقول وال منه، يشء عىل دليًال وكفى

واحد. وقت يف معها التشدد وعىل الشيوعية مع
الزعيم دار رميت — سنوات بعرش الجمهورية إعالن بعد أي — ١٩٢٢ سنة ففي
الشيوعيني، يمالئ الزعيم أن اعتقد الجمهوريني من رجل عليه الثورة وقاد بالقذائف
أن فيه يقرر الذي البيان بكتابة الروس مندوب جوف أدولف يقنع يومئذ الزعيم وكان
غاديًا شهرين وعاش بأعجوبة داره من فنجا الحني، ذلك يف للصني تصلح ال الشيوعية

صغري. زورق متن عىل رائًحا
مبادئ يلغي أن منه ويطلبون والرجعية بالتخلف املتطرفون يتهمه الفرتة هذه ويف
حتى املتطرفني من عليه الحملة وتتمادى الشيوعية، عىل بجملته ليقبل والسيادة الوطنية
أن يأنف فال القضاء، أمام الحساب يُؤدي كأنه كتابة عليه يجيب مكتوب باتهام يواجهوه
التعصب فرط يبعثها إنما مبادئنا بتخلف القائلني دعوى «إن جوابه: يف ويقول يجيبهم

الناشئني.» الطالب جانب من الروسية للثورة التعبد أو
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من تُحسب ال سنوات العاملية الحرب وإعالن الجمهورية إعالن بني مضت وقد
وإعادة الجمهورية قلب عىل النية بيَّت كاي يش يوان الجمهورية رئيس ألن عمله؛
أن وأوشك السماء، ابن باسم جديًدا عاهًال الصني عرش عىل نفسه وتنصيب امللكية
مهدًدا باليابان واإلقامة البالد مغادرة إىل وإرساعه هذا يقظة لوال ياتسن بسن يبطش
عىل لتنرصه مطالبها ويتقبل اليابان يرتىض كان املنتظر السماء ابن ألن بالتسليم؛ فيها

الجمهوريني. خصومه
اإلنصاف إىل الناس أحوج أن الدوام عىل نذكر عظيم رجل سرية نكتب حني ونحن
عمد غري وعىل وروية عمد عىل مظلوم وهو إال عظيم من فما املظلومون، العظماء هم
ويتعمد والشهرة، واملجد الرفعة نعم عليهم ضيع موتورون أعداء ظلمه يتعمد وروية:
للعظماء امليزان ينصبون أنهم بالنقص شعورهم من يتعوضون محنقون صغار ظلمه
ما يفقهون ال جهالء عمد غري عىل ويظلمهم ذلك، عىل بالثناء يتكرمون أو هذا ويعيبون

واألخطار. العقبات من األعمال تلك يعرتض وما الكبار األعمال تتطلبه
مواطن ونلتمس عظمتهم لتعظم العاملني األفذاذ سري نكتب أننا القارئ نكتم وال
وأن النقائص، معرفة من أعرس املزايا معرفة أن وشعارنا تقصريهم، يف لهم العذر
وإنما عليهم، زيادة إىل بها حاجة فال والصغار النكرات من الكثري فيها اإلنسانية
الناس بني ويبقى لتضيع العظمة كانت فما … حقها العظمة تعطي أن الكربى حاجتها

إلنسان. حق
وتقويم، تقدير إىل تحتاج التي للفضائل عدة أمثلة من مثل الصني أبي وسرية

وتذكري. إيضاح إىل تحتاج التي واألعذار

١٩١١ سنة إىل ١٨٩٢ سنة من

التقدير. يف يقع لم يشء الكربى العالم مسائل من مسألة كل يف
املسائل هذه من مسألة كل يف حسابه للمجهول نحسب أن إذن الصواب ومن
ثابت عامل املسائل هذه يف املجهول إن يقال: أن باأللفاظ اللعب من فليس الكربى،
طارئ له يعرض لم عظيًما تدبريًا قط لنا يسطر لم التاريخ ألن تجاهله؛ يمكن ال
وقوعه، قبل حسابه ونحسب وندبره نقدره الذي كالعامل صحيح عامل فهو مجهول.
يف وليس معطًال، أو معوًقا يأتي كما معجًال يأتي قد املجهول أن بينهما الفارق وإنما
يحتملها أن طاقته يف كان وإن وقوعها، قبل الحالتني إحدى من يثق أن اإلنسان طاقة
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التعويق واعتبار التعجيل اعتبار عىل أي االعتبار: هذا عىل حسابه يف ويدخلها ويرجحها
والتعطيل.

ألن املصادفات؛ هذه أو املجاهيل هذه موقع إىل باإلشارة السرية هذه يف وسنُعنَى
صحيح. حساب بكل يخل إهمالها

يحسبون وكانوا سنة، مائة ثورتهم لنجاح يقدرون الروس الشبان من الثوار كان
الثورة غرض يحقق أن يرجو إنه لهم: قال حني التفاؤل يف مبالًغا الصيني زميلهم
إنه — الثورة نجاح قبل ذلك يعلن لم وإن — يقول هو وكان سنة، ثالثني خالل الصينية
الثورة ذكر يتحاىش ١٩٠٥ سنة إىل بقي وإنه حياته، يف املالكة األرسة سقوط يقدر لم

املتحدة. الرابطة باسم الجماعات هذه ويُسمي يُؤلفها، التي الجماعات يف
وكانت هاوية، القيرصية كانت حتى ١٩١٧ سنة تأِت فلم دورتها األيام دارت ثم
سنة عرشين انقضاء قبل أي القيارصة؛ عاصمة يف السلطان مقاليد عىل قابضة الثورة
الذي «املجهول» هي كانت العاملية الحرب يف روسيا هزيمة ألن قدروها؛ التي املائة من
ثمانني الجديد العهد بطليعة ودفع القديم العهد بنهاية فعجل حساب، له يكن ولم طرأ

األمام. إىل سنة
فلم تقصريها، يف يبالغ ولم السنني إطالة يف بالغ أنه ظهر فقد ياتسن سن أما
وكان رجعة، غري إىل املالكة األرسة ذهبت حتى دعوته ابتداء عىل سنة عرشون تنقض
تأييدها، إىل املدعوين أسماع صدم ١٩٠٥ سنة يف ثورة الحركة سمى إذا أنه يحسب
املرشقان بها يتسامع حقيقة الصينية الثورة حكومة كانت حتى سنوات ست تمض فلم

واملغربان.
جماهري وأن البرصوالعزيمة، ذوي من وألمثاله له مقنعة األسباب أن يعتقد كان لقد
اليوم لتعجيل يصنعه أن وسعه يف ما غاية وأن طويل، زمن بعد وبهم به الحقة الشعب
الحوادث فتكفلت املجازفة، بعد واملجازفة الهجمة بعد بالهجمة النفوس يثري أن املنظور
تحسب حيث من بمعونته نفسها املانشو أرسة تكفلت بل يحتسب، ال حيث من بمعونته
التسليم، يف السالمة أن تظن وهي الهزائم قبلت أركانها؛ وتوطد عرشها تحمي أنها
املغارم وتجمع شعثها تلم وذهبت صدرها، يف الثورة فرضبتها املالكمني ثورة وأثارت
الهزيلة الكواهل هذه ضعفت حني وسقطت الكواهل، عىل محملها فثقل عليها، املفروضة
إسقاطها عىل قوي ملا ذلك ولوال بها، القيام عن عجزوا يوم الضعفاء أسقطها حملها؛ عن

األشداء. العصبة
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يف السياسية للدعوة وتفرغ الطبية الكلية من تخرج أن بعد دعوته ياتسن سن بدأ
عمره. من والعرشين السادسة

جيوش بها ُمنيت التي الهزيمة أثر عىل سنوات بسبع ذلك قبل الواقع يف بدأها وقد
.١٨٨٥ سنة فرنسا أمام العتيقة الدولة

عىل تزيد أوًال عدتهم تكن ولم وزمالءه، أصحابه يومئذ تجاوز لم دعوته أن إال
احتلها التي البالد من الزيادة وجاءته سنة، بعد سنة ازدادوا ثم الواحدة، اليد أصابع
فهجروه وطنهم يف بالعيشة ضاقوا الذين الصينيون إليها وصل التي البالد أو األجانب

اآلسيوية. البالد إىل
وتنظيم الثائرين إليواء أصلح املحتلة األقاليم تلك كانت فقد … نقمة من نعمة

السماء. ابن عرش ظل يف بقيت التي األقاليم من حركتهم
يف له وتأتى السالح، رشاء عىل وينفقه الصينية الجاليات من املال يجمع وراح
الثورة وابتداء أنصاره لتسليح مسدس خمسمائة البالد داخل إىل يدس أن واحدة حملة
أصدقائه من طائفة عىل وقبضت الحكومة جواسيس إليه فتنبهت واملناوشة، بالشغب
حينًا بالشبهة آخذة بقيتهم يف والترشيد التنكيل وأعملت رسيعة، محاكمة بعد قتلتهم

األحيان. من كثري يف شبهة وبغري
سنوات سماها كما ١٩٠٠ سنة إىل ١٨٩٥ السنة هذه من الخمس السنوات وكانت
جيًشا ينظم املرة هذه يف وكان املالكمني، ثورة بعد جديد من الحركة بناء كان ثم انهيار،
من بضباط الجيش تنظيم عىل واستعان والجماعات، اللجان بتأليف يقنع وال مسلًحا
بجمع الكبرية النفقة عىل واستعان املغامرين، األوروبيني من وهناك هنا وآحاد اليابان
الهبات وأخذت واألوروبية، واألمريكية اآلسيوية البالد يف الصينية الجاليات من األموال
املحتلة، باألقاليم املقيمني أو الجنوبيني عىل مقصورة غري عليه تتواىل الصني أهل من
إىل يزحف أن وشيًكا وكان الدولة، جيش هزم «بنيل» يف جيش ١٩٠٧ سنة له فانتظم
وتحرم بالسالح تزويده وتمنع الجديدة اليابانية الحكومة تخذله لم لو منتًرصا العاصمة

واملال. بالجند إمداده املتطوعني عىل
يف كالمه من ترجمناه فيما وحركاته رحالته تفصيل نفسه ياتسن لسن وندع
منها أفلت التي املخاطر إىل املجملة باإلشارة ونكتفي الكتاب، هذا من األخري الفصل
القارة إىل إنجلرتا إىل أمريكا إىل اليابان من الغربة ديار إىل الحقته التي واملخاطر
يقتله ملن جنيه ألف ثالثني رصدت بكني حكومة أن موجزة كلمات يف وجملتها األوروبية،
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تراقبه أن إال العرش إىل به تتقرب عمل من لها يكن لم الصني سفارات وأن كان، حيث
يوم بعد ويوًما حرًفا حرًفا وكلماته أخباره وتبلغ الصطياده، الشباك وتنسج وتتعقبه

… بكني حكومة إىل
إىل العامة الدعوة وقت يحدان الفصل لهذا عنوانًا جعلناهما اللذين الرقمني إن
السرية تلك يف واملجازفة املخاطرة وقت يحدان ال ولكنهما ياتسن، سن سرية يف الثورة

اقرتان. أيما العجيبة واملصادفة الدقيق الحساب فيها اقرتن التي
شعائر عىل باالجرتاء قريته يف متهم يافع وهو للخطر استهدف قد الرجل فإن
مرات للخطر استُهدف وقد كانتون، إىل عجل عىل وفارقها فيها البقاء يأمن فلم قومه،

بسنوات. الجمهورية إعالن بعد
إىل ويوًما يقظته، إىل يوًما يرجع نجاته يف الفضل كان املخاطر هذه جميع ويف
املعروفة الثورة شيوع عليها بالتدريب أغراه التي باملالكمة خربته إىل رجع وربما حيلته،
اإلقناع. عىل وقدرته تأثريه قوة إىل نجاته يف الفضل رجع وربما املالكمني، ثورة باسم

يف االعتقال خطر وهو أخطاره، أكرب من أنقذته التي هي وحدها املصادفة أن غري
.١٨٩٦ سنة أكتوبر شهر يف بلندن الصينية السفارة

القتناصه، الكمائن ترصد الصينية سفارتها أن إليه فنمي واشنطن يزور كان
بوجوده لندن سفارة علمت حتى أيام تمض ولم مستعار، باسم لندن إىل فربحها
يف يلقى أن يُريد رجل حول الشباك نصب من أيرس وليس حوله، شباكها ونصبت
هؤالء بني الدعوة نرش غري له عمل وال لقائه، من يتمكن صيني كل اإلنجليزية العاصمة

الصينيني.
أحدهما: وسأله صينيان شابان منه اقرتب إذ طريقه؛ يف يوم ذات ليسري وإنه
لهجته إىل واستمع كانتون من صيني إنه له: قال فلما الصني؟ من أم أنت اليابان أمن
فرصة أنها له وخطر إخوانه، وأحوال أحواله عن يسأله وطفق إليه أصغى الكانتونية
قًرصا بلغا حتى الشابني مع فاسرتسل الثورية، الدعوة لجان من لجنة لتأليف مالئمة
القرص، داخل إىل جذبوه والسعاة الخدم من رشذمة منه واندفعت فجأة بابه ُفتح كبريًا
الطعام له يحرض خادم غري يزوره ال هناك وتركوه حجراته، من حجرة يف وحبسوه
يسمع الحال بهذه وهو يوًما عرش أحد عليه ومىض ساعة، إىل ساعة من يتفقده وحارس

قريب! الفرج وقت إن يوم كل
صغرية رسالة بتبليغ الحراس أحد يقنع أن فاستطاع التأثري عىل قدرته وأسعفته
القديم، أستاذه Cantlie كانتيل جيمس السري وهو عليها، املكتوب العنوان صاحب إىل
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منعطفات يف وتوارى عنيًفا طرًقا وطرقه الباب وراء بالرسالة ورمى بوعده الحارس فرب
الدروب.

وال للثوار عقابها ويعرف الصني حكومة يعرف ألنه لحظة؛ األستاذ يتواَن ولم
وصلم العينني وسمل املفاصل ورض العظام دق التنني: به ظفر إذا تلميذه مصري يجهل

للموت. بقية فيها بقيت إن الفريسة عىل اإلجهاز ثم األذنني،
يزيدوا فلم للنجدة واستحثهم Scotland Yard الشحنة دار إىل جيمس السري هرول
بغري لها التعرض عن مغلولة أيديهم وأن السفارات، بحصانة واالعتذار األسف إبداء عىل

الخارجية. وزارة أو السفارة من طلب
األمر وخروج الوقت فوات من خوًفا اللحظات يعد الخارجية وزارة إىل فهرول
لبعض منتدب له صديق لوال املسئولني املوظفني من اهتماًما يلق ولم الوزارة، يد من
السفارة وسئلت سالسبوري، اللورد إىل املسألة إلبالغ جهده الصديق هذا فبذل دواوينها،
ألنه أهله؛ لتوسل واستجابة به رحمة بلده إىل ينقل الرجل إن اكرتاث: بغري فأجابتهم

عليه! يُخىش مجنون
أو واحدة مصادفة من أكثر إىل ترجع الصورة هذه عىل ياتسن سن ونجاة

مصادفتني.
السفارة تأمنها صينية سفينة القريب بامليناء تكن ولم اعتُقل أنه املصادفات فمن
لها تتوافر سفينة للسفارة قيضت ولو ركابها، بني خفية إيداعه إىل وتطمنئ رسها، عىل

ينفع. أحد باعتقاله يعلم أن قبل أسريها لحملت رشوطها
معرفة عىل كان وأنه اإلنجليزية، بالعاصمة جيمس السري وجود املصادفات ومن

املعتقل. بالزعيم
والواقع الخارجية، بوزارة جيمس السري يعرفه الذي املوظف وجود املصادفات ومن
ورجال املوظفني مراوغة من رأى بعدما وساطته نفع يف شك قد جيمس السري أن
رجال به تحدث كما الصينيون به وتحدث التيمس صحيفة يف الخرب فنرش الشحنة،
واملطاولة. بالتسويف املسألة معالجة عىل الخارجية وزارة تقدر فلم السيايس، السلك

يف فهي التاريخية، األماكن من الحادث هذا بعد الروسية السفارة حجرة وأصبحت
ذكرى يوم سنة كل الصالة فيه وتقام إليه يحج مزار بورتالند، بميدان الفخمة الدار
املمات، بعد وال الحياة يف ذكر اليوم ذلك منذ لساكنها بقي ملا املصادفات تلك ولوال وفاته،

النجاح. لها يُكتب يوم الثورة شهداء مع عالنية به التنكيل يشهره أن إال
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ضدها يعمل وما للحقيقة يُعمل ما أن السياق بهذا تذكر التي الكلمات ومن
السواء. عىل يخدمانها

تكن لم بكني حكومة فإن ومقاومتها، الكربى القضايا منارصة عن يقال وهكذا
سمع فقد منها، الرجل استفاد وما عواقبها علمت لو لقنيصتها الشباك نصب عىل لتقدم
الصحف مكاتب له وتفتحت به، يسمع يكن لم من الحادث هذا بعد ياتسن سن باسم
األقىص الرشق بأمر املهتمون وتنبه واألمريكية، األوروبية الحكومات ودواوين واألحزاب
املسعى ألعنته جاهًدا ولقضيته لنفسه سعى أنه ولو نفوذه، ومبلغ مكانته عن البحث إىل

عناء. بغري األعداء إليه ساقه مما شيئًا يُدرك أن قبل

السياسية الدوائر يخاطب أن له حق يوم بعد يوًما تضخم راحت التي السمعة وبهذه
الحكومة معاملة من املصارفوالرشكات ويحذر املقبلة، الصني باسم االقتصادية والدوائر
إحدى هذه تحذيراته وكانت القريب. الغد يطويه أن يوشك ميت شبح ألنها القائمة؛
أمس يف وهي القروض، عىل الحصول وجوه بكني حكومة عىل أوصدت التي العقبات

إليها. الحاجة
كان لقد االنهيار، سنوات األُوىل الفشل سنوات سمى قد ياتسن سن كان وإذا
الثورة لهدم خالًفا بناء، وراءه ليس هدًما كان إذ وأخطر؛ أرسع اآلخر الجانب يف االنهيار
الحكومة أركان تداعي من الثورة فائدة عن فضًال األثر، عىل يقيمه من وراءه كان الذي

الثورة. بناء من يرتفع ركن هو الحكومة بناء من ينهدم ركن فكل املختلفة،
للخالص تحتالها حيلة فكل األربع، الجهات من بكني بحكومة الحرية وأحاطت
تواريخ يف سواء املتداعية األُرس هذه أن ويظهر الخراب، معاول من معوًال عليها تنقلب
بهجمة إال تسقط أنها تتخيل وال خارجها من إال الخطر تخىش ال فهي األمم، جميع
فذلك يسقطها ما بيدها تعمل هي أنها وأما يصده، بدفاع له وتستعد يواجهها عدو من
يف واملحال اللغو إنه هذا؟ كيف نفسها؟ إسقاط عىل دولة تعمل وهل خيالها، عن غريب

والخيال! الفكر بله املقال
عىل البصرية عمى يسلطها التي األرس هذه عىل شتى أمثلة العاملية التواريخ ويف
للناظر ويبدو زوالها، تعجيل عىل أعدائها مع سباق يف فتميض أيامها، أواخر يف نفسها
وحماقاتها، مساوئها عن الكف غري مجهود إىل حاجة بغري تبقى أن خليقة كانت أنها
هي هذه عجزها وآية املساوئ، تلك عن تكف أن تستطيع ال أنها الكربى املشكلة ولكن

للزوال. استحقاقها آية هي أو الفناء، آية بعينها
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حاجة وتدور: تدور تزل ولم املانشو أرسة فيها دخلت التي الوبيلة الحلقة ودارت
للحراسة املال طلب عىل فإلحاح الشعب، من فسخط املحروم، للشعب فإرهاق املال، إىل

وداع. عىل والرتف الرسف كأنما … والرتف الرسف يف والتمادي الثورة ودفع
العامة املرافق تبيع أن املنهومة للحكومة السوء نصحاء فزين الرضائب، تكِف ولم
مرافقها عىل حرًصا الحرج عند الدول تلك تنفعها وأن الدول، إىل بها تتقرب أن عىس
بكني-كانتون، حديد سكة من سشوان فرع فسلمت املهددة، للحكومة وفاء يكن لم إن
سكان فهب أسهمها، وأثمان تكاليفها تعويض من الوطنيون األرض أصحاب يفرغ وملا
وانضم الحديدية، السكك حماة باسم جماعة منهم وتألفت ويتوعدون، يتنارصون اإلقليم

ألوف. الجماعة هذه إىل
بعض يف وعثر حاكمها فتنبه — هوبي إقليم — املجاور اإلقليم إىل العدوى ورست
وحدث الجماعة، تلك أمثال من جماعة يف املشرتكني األسماء بسجل فتشها التي املنازل
الثوار فاجأه حتى الغد يصبح فلم (١٩١١ (سنة أكتوبر شهر من التاسع مساء هذا
إذا والحياة املوت بني وأنهم انتظروا، إذا املحقق املوت هو أنه وعلموا يفاجئهم، أن قبل

ينتظروه. ولم فأقدموا ابتدروه،
أوان. للمصادفات كان إن الجمهورية، إعالن قبل األخرية املصادفة أوان وحان

نفسه ياتسن سن يكن ولم املوعد، ذلك للثورة يقدروا لم ياتسن سن جنود فإن
الدور إحدى يف قذيفة انفجرت ثم والعتاد، املال لجمع الغرب إىل رحلة يف كان بل بينهم،
الناس بها تسامع ما فرسعان مقصود، غري خطأ انفجارها وكان الروسية، باملنطقة
أسماء وفيها أوراقها، من وجدوه ما كل وجمعوا الدار تلك الروس من الرشطة ودهم

مكان. كل يف املنبثني الزعيم جنود من األلوف
انتظار. بغري إذن الثورة هي

مزية معها ظهرت فقد الجسام، الحوادث هذه يف املصادفات فعل من يكن ومهما
الحركة زمام والقبضعىل للتوجيه االستعداد ورضورة املرسومة الخطط وحكمة التنظيم
خطة الحوادث هذه تسبق لم فلو بتقديراتها، أو بمصادفتها الجسام الحوادث تأتي حني
حادثة املتفرقة الحوادث لضاعت للثائرين، معروفة هيئة تتوالها الجديد، للحكم مرسومة

واحدة. وجهة تجمعها ولم حادثة بعد
الخيال. بمثله يعيى عجب من الواقع يف وكم

من النظارة يحسبه كما ويحسبه منه، الرغم عىل بالطبيب يمزح موليري كان لقد
الخيال. افتتان
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الصيني القائد هو وذلك منه، الرغم عىل ثورة قائد منه الرغم عىل طبيب من فأعجب
يذعن لم إن بالقتل وتوعدوه ليقودهم، فراشه من الثوار انتزعه الذي هنج» يوان «يل
يكن لم وإن العسكري للفن مخلًصا الثورة وقاد منه كره عىل الرجل فأذعن ملشيئتهم،
الصني، قلب وهي وهنيان، وهانكو ووشانج عىل الرشاذم بتلك فاستوىل للثورة، مخلًصا
— عليه املغضوب القديم بقائدها االستنجاد وبني التسليم بني ترتدد العاصمة ووقفت

املجال. ذلك يف للدفاع الجنود تطويع عىل منه أقدر وليس — كاي يش يوان
قضية كل يف حسابه له يُحسب عامل املصادفة أن هي العظمى املوقف وعربة
ذاك. قبل وقيادتها بها لالنتفاع ا مستعدٍّ كان من تجد لم إن عبثًا تضيع ولكنها خطرية،
كرة، بعد كرة بها فانترصت القيادة تطلب أن ألهمت قد الدهماء من الرشاذم فتلك
يتوىل مرسومة خطة تسبقها لم إن شك وال ضائعة كانت وانتصاراتها بقيادتها ولكنها

االنتصار. بعد يصنع ما يعلم عليه املغضوب قائدهم يكن ولم تطبيقها، القائد
الثوار تنادى الجماعة هذه وباسم ياتسن، سن جماعة عند هذا علم كان إنما
لسان. كل عىل ياتسن سن اسم وتردد وجهتها، إىل بهم تتجه أن منها وترقبوا املتفرقون

العصيب. املأزق هذا يف مصادفاته أيًضا له كانت فقد السماء ابن قرص أما
عليه! املغضوب قائده أقدام عىل يرتمي أم للثوار أيسلم

يش يوان استدعاء يف وليس املائة، يف مائة خسارة الجمهورية لثوار التسليم إن
مذلة عن انتصاره فيكفر ينترص وقد انهزم، إذا الخسارة هذه من أكرب خسارة كاي

بصاعني. صاًعا إليه املذلة هذه لرد متسع الغد ويف استدعائه،
«… إعصاًرا القيت فقد ريًحا كنت «إن املثل: قال كما كاي يش يوان وكان

وبقيت معركة، بعد معركة يف وانترص الدفاع، يف يقرص ولم الدعوة، يرفض فلم
الستقباله تتأهب كلها والصني الجمهورية إىل الدعوة صاحب وبني بينه األخرية املعركة

أيام. بعد
ملذلتها منه تنتقم املاكرة للوصية البالد مقاد ويسلم فيسحقها الثورة عىل أيقيض

عليه؟ الحرج ساعة واضطرارها
إىل القرص تخيف حية الثورة فلتبق مأمونًا، يكن ولم يسريًا، الثورة سحق يكن لم

الخصمني. بني املساومة أو النزاع يف الفصل القول له وليبق أجل،
الطريق. مفرتق عىل الداهية القائد ووقف

أنه يومئذ بأرسه للعالم وبدا الدماء، لحقن ويتوسط املقبل، الزعيم يفاوض وأرسل
لنفسه، العرش استبقى أنه شهور بعد بأرسه للعالم وبدا سالم، وبشري خري واسطة
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العاهل من الخالص بعد الزعيم يزيح ثم األول، رئيسها يكون أن عىل الجمهورية وقبل
يشاء. حيث يشاء كما الجو له ويخلو والوصية،

يف يضع أن يشأ ولم الجمهورية، برئاسة يتشبث أن يشأ فلم ياتسن سن وجاء
املقام. ذلك يف لسان كل عىل وأيرسها أرسعها وما املعهودة، االتهام كلمة األفواه

فال يفقدها، أن عليه وعز للرئاسة سعى إنه الوحدة، يمزق إنه الوطن، يخرب إنه
مسعاه. كان وال كان

العريق. البلد يف الجديد العهد ُولد وهكذا
اآلن؛ إىل تُسمى كما عرش، إحدى عرشة عرشة ثورة اليوم: ذلك ثورة نجحت وهكذا
العرشين. القرن يف عرشة الحادية السنة من العارش الشهر من العارش اليوم ثورة أي

جهودها تستحق ثورة بحق فهي واملناورات، والدسائس املصادفات من يكن ومهما
وتكاليفها.

اسمها. األوىل وعالمتها
ال شهوًرا وكانت العتيقة، بشهورها تاريخه يحسب ال عيًدا األمة تقبل مرة فألول
هوى أو والحسبة، الكتبة هوى عىل إليها النيسء يضاف بالشمسية، وال بالقمرية هي
أو ذلك من أكثر أو عرش ثالثة أو شهًرا عرش اثني السنة فتحسب واملحصلني، الخزانة

األسالف. كرامة عىل غرية تبديلها ويُعاب ذلك، دون
تفصيل. عن يغني عنوان ورب

العناوين. هذه بعض عرش) إحدى عرشة (عرشة وعنوان

السياسية ثقافته

وحده كافيًا عرش التاسع القرن أواخر يف الطب تعلم إىل الصيني الشاب اتجاه كان
قومه. بني الدهور موروثات من عقله تحرر عىل للداللة

عرفه سواء صحيح علم الصيني املهندس عليها يعتمد التي الرياضية فالقواعد
الصيني املهندس يمتاز أن يبعد وال النظرية، بالقواعد فيه خربته اقرتنت أو بالخربة
يف إليه وما الخشب استخدام وحسن الذوق ولطافة الفنية باملهارة األوروبي زميله عىل

واملالط. الحجر موضع
ويتساوى واألصناف، اآلالت بني اختالًفا يكون قد الزراعة أساليب يف واالختالف

والتقاليد. العقائد إىل األساليب تلك من يرجع فيما وغربًا رشًقا الفالحون
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وأصول والزمن املوقع يف تقاربها عىل األمم آداب تختلف أن اآلداب يف بدًعا وليس
اللغة.

وبني الصحيح العلم بني اختالف كل يشمل وقديمه حديثه بني فاالختالف الطب أما
والشعوذة. السحر

القديم من التحرر يف بعيًدا شوًطا تقدم فقد الحديث الطب بمزية يؤمن كان ومن
والتجديد. للترصف واالستعداد

الرتجمة، بصاحب التعريف يف شأن ذات أخرى داللة الداللة هذه إىل أضيفت وربما
بعد بينهم شاع قد الرشقيني املصلحني ألن العامة؛ للخدمة والتجرد اإلصالح حب وهي
صحية طبية رسالة إال هي إن القومي اإلصالح رسالة أن عرش التاسع القرن منتصف
حقبة من واليابان والصني الهند بني يفشو (الكولريا) الهيضة وباء كان إذ يشء؛ كل قبل
ثم األمم، هذه من أمة به تنكب أن دون متواليات سنوات عرش تنقيض فال حقبة، إىل

والذهاب. الجيئة يف األسباب مجهول جاء كما ويذهب وفتًكا إصابة فيها يمعن
وإصالحها، الصني لتجديد الجماعات يؤلف وهو الطب مدرسة ياتسن سن دخل وقد
الحكومة. عىل والحملة بالسياسة االشتغال مجرد ال الصني تجديد الكربى مهمته ويجعل
ولكنه … العلمية األسس عىل التفكري منه ليستفيد الطب يتعلم أن يتعمد لم ولعله
العلمية النظرة آثار وظهرت فعًال التفكري هذا استفاد قد — يتعمده لم أو ذلك تعمد —
امليزان بغري األمور يزن ال ولكنه يخطئ، أو فيها يصيب فقد ودراساته، مباحثه جميع يف

العلمية. الوجهة من السليم
يجمع أن يستطع لم ولكنه املدرسة، من تخرجه بعد قصرية فرتة بالطب اشتغل وقد
واجتناب املال وجمع اللجان وتأليف الدعوة لنرش التنقل وبني للطب التخصص بني
بمساعيها شغلته كما ومطالعاتها بدروسها السياسة وشغلته واملقبلني، املطاردين
مراجع من كتب عدة أو كتاب بصحبة إال بلد إىل بلد من ينتقل يكن فلم وتنظيماتها،
املعلومات هذه من وعى حتى املختلفة، األمم يف الثورات وأخبار الحكم وأنظمة الدساتري

واملتفرغني. املتخصصني صدور به تضيق ما
يف الضارب الحالم فإن الخياليني، الحاملني من الرجل إن يقال: أن ا حقٍّ ويدهشنا
يف الواقع حسب عىل وفكرة فكرة بني فيها يميز فال النظرية الدعوة تأخذه الخيال تيه
دراسات من تتبينه ال الذي الذهني العيب هو وهذا املتعددة. مواطنها ويف تطبيقاتها
يف الواحدة الكلمة بني وال بلدين، يف واحد نظام بني عنده تشابه فال وتعليقاته، الرجل
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فكانت املعيبة، الخلة كهذه أمًرا بلده يف السياسة ببغاوات عىل ينعى يكن ولم موضعني،
الصني، يف االستقالل غري املتحدة الواليات يف االستقالل أن تكرارها يمل ال التي نصيحته
زمان يف معقولة غري ولكنها قومها، وبني زمانها يف معقولة الفرنسية الثورة مبادئ وأن
بل مرض، كل يعالج وال مشكلة كل يمل ال ماركس كارل وأن آخرين، أقوام بني وال آخر
عالج، بطبيب وليس توصيف طبيب إنه عنه: فقال املجازي التعبري يف صناعته استخدم

والتصحيح. التعقيب عن يستغني وال بنية كل يوافق ال هذا عىل توصيفه وإن
الفرنسيني، الثوار عند معناه له شعار واإلخاء» واملساواة «الحرية إن يقول: كان

الصني. ثوار ألسنة عىل يجري حني معنى بغري لغو ولكنه
الحرية بطلب لها ويمهدون الواقع يف الديمقراطية يطلبون الفرنسيون كان فقد
ألن الحكام؛ سلطان من الفكر تحرير إىل بها حاجة فال الصني أما واإلخاء، واملساواة
حاجة وال يشاءون، ما ويعتقدون يشاءون ما ويكتبون يشاءون ما يقرءون فيها الناس
وأعظم القانون، أمام سواء اإلمرباطور شخص بعد ألنهم املساواة؛ مبدأ تقرير إىل بها
الفقرية الطبقة أبناء بني مولدهم يكن فلم الشعب سواد من نبغوا ورؤسائهم وزرائهم
بني حاجة وال والدروس، بالعظات األفكار بقيادة والتصدي املناصب والية دون حائًال
كجدران حدوده وجعلوا وطنهم بوحدة آمنوا ألنهم اإلخاء؛ مبدأ تقرير إىل الصينيني
الكبري السلف إىل ترتفع حتى األسالف ويقدسون الواحدة، األرسة تسكنه الواحد البيت

التاريخ. مجاهل يف
توحيدها فالتمست متفرقة كانت والياتها ألن املتحدة؛ الواليات يف حسنة والفدرالية
الحكمة من وليس االتحاد، هذا من الغرض هي الوطنية فالوحدة الفدرالية، طريق من
الغاية إىل وسيلة الفدرالية نجعل أن املصلحة بل الفدرالية، سبيل يف الوحدة نفقد أن

الصني. كيان توثيق وهي األوىل،
مرة وسألهم الطبقات حرب يسمونه بما لغطهم املتحذلقني عىل عاب ما وكثريًا
ودرجاتها الكهانة هي وأين املتوارثون؟ النبالء هم وأين الطبقات؟ هي أين مرة: بعد

بالهريارشية؟ الغربيون يسميها التي واالجتماعية الكنسية
ولكنها التطور، أصول من أصل ماركس كارل عند الطبقات حرب إن يقول: وكان
املصلحة أصحاب بني التعاون وعز البالء استرشى كلما عارضمريضيظهر الحقيقة يف
لخلقها يعمل من الناس أحسن لكان التطور أصول من أصًال كانت ولو املشرتكة،

األمراض؟ تُمنع كما يُمنع مرًضا كانت إذا فكيف عليها، والحض
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واملساواة، واإلخاء بالحرية النداء من الصينيني عىل أجدى بالديمقراطية النداء إن
الطبقات وتفاوت األفكار عىل الحجر ألن إال واملساواة واإلخاء الحرية الغربيون طلب فما

الديمقراطية. وبني بينهم الكأداء العقبة كان
املعيشة وتيسري الشعب وسيادة القومية مبادئ وهي — الثالثة مبادئه وضع وملا
أسماع عىل وترددها بكلماتها تهتف التي للدعوات محاكاة تُقال كلمات بغيته تكن لم —
ومستقبلها. حارضها ويوافق الصني يالئم هدًفا كلمة كل من توخى ولكنه جماهريها،
املذاهب خطر به واتقى الفدرالية، باسم التقسيم خطر لدفع القومية مبدأ فوضع
وتصوير إخوانهم، وبني بينهم العداوة بذور وبث أوطانهم لتقويض الجهالء تسخر التي
وال السياسية نظم تصلحه وال الحيلة فيه تجدي ال دائم بالء كأنها لهم العداوة هذه

األخالق.
أن األمة وتخويل الجائرة األجنبية املعاهدات إللغاء الشعبية السيادة مبدأ ووضع
منها السلطان صاحب يستمده ال سلطان محل تنكر وأن وتعزلهم، موظفيها تختار
األساس. هذا عىل كلها قائمة والترشيع واإلدارة السياسة تكون وأن رضاها، بمحض

زمن، كل يف قاطبة املذاهب غاية اعتربه ألن للجميع؛ امليرسة املعيشة مبدأ ووضع
لتلك عارضة وسائل االجتماع مذاهب وسائر والديمقراطية والشيوعية االشرتاكية واعترب
غايته، وتحقيق مهمته إنجاز بعد يبقى أن يستحق منها مذهب من وما الثابتة، الغاية
كل يف لتبقى وضعت وال لذاتها، الديمقراطية أو الشيوعية أو االشرتاكية ُوضعت فما
لتيسريها مستحدثة وسائل واتباع الرعية معيشة لتدبري وضعت ولكنها آونة، وكل زمن

األوىل. وسائلها قرصت كلما
عليه اطلع ما ألغناه السياسية العلوم لتدريس يتخصص أن ياتسن سن شاء ولو
حافلة فرتة نشأته صادفت وقد العلوم، هذه يف والرشقية الغربية الكتب أمهات من
املتعددة ومدارسه االجتماع وفلسفة ومبادئه الحكم نظم يف والقديمة الحديثة باملصنفات
الكتب هذه يتابع وكان االجتماعية، والهيئات بالحكومات وعالئقه االقتصاد وأصول
االطالع يكون ما كأوىف وافيًا محصوًال منها فادخر منها، كتاب صدر كلما عليها ويطلع

لتدريسها. يتخصص أن شاء لو
ويستقصيها يتتبعها كان فإنما املطالعات، هذه من غرضه عن تكشف برامجه أن إال
من املطالعات هذه تكن ولم بالده. يف تطبيقه يكون وكيف للتطبيق يصلح ما منها ليفهم
السياسة مدارس يمتحن أن وكده جعل بل غريها، دون السياسية ثقافته مصدر هذا أجل
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فرص اغتنم إال والغرب الرشق بالد من بلًدا ينزل فلم بتبعاتها، وتضطلع تعمل وهي
وعالقته العاملة وأدواته الحكومي نظامه لدراسة اللجان وتنظيم الدعوة نرش من الفراغ
الجغرايف املوقع يف متباعدة بالًدا رحالته شملت وقد وهيئاته، طبقاته وسائر باملجتمع
املستعمرات إىل فرنسا إىل إنجلرتا إىل املتحدة الواليات إىل اليابان من السياسية، النظم ويف
املعارضة وزعماء الحكم زعماء منها كل يف ولقي األجنبية، للدول الخاضعة والواليات
من مصادره فكانت املتبعة، للنظم موافقة أو نقًدا يقولونه ما وهؤالء هؤالء من وسمع

واملراجعة. املطالعة من الواقي زاده جانب إىل وافيًا زاًدا السياسية الثقافة هذه
املدارس هذه بني واحدة ملدرسة منه انقياًدا ترى ال أنك الرأي باستقالل له ويشهد
من صنف كل يدخلها املطهوة كاملائدة ذهنه يف فهي النظم، هذه بني واحد نظام أو
من ويخطئ فيه، الغذاء مادة يُعدل كما مذاقه ويُعدل يصلحه بما ممتزًجا األصناف
أجل من وهو ومعلموه، أساتذته فكلهم لذاك، مريد أو لهذا تلميذ إنه الرجل: عن يقول
عىل حرض حني األزهرية الجامعة عن زغلول سعد قال كما واملعلم األستاذ يختار ذلك

ومعلميها. أساتذتها
مطالعاته من األوفر القسط لها كان التي املصادر إىل تشري وتعليقاته برامجه أن إال
لم وإن وتعقيبه باهتمامه يؤثرها ثالثة مصادر يف نحرصها أن ويمكن ومراجعاته،

بأسمائها. يذكرها
تتهيأ لو زمنًا ود أنه بتطبيقاته إعجابه من بلغ وقد اإلنجليزي، الدستور فقه فأولها
يستسلم لم أيًضا الفكرة هذه ويف الربيطاني، النمط عىل دستورية ملكية حكومة للصني
أن وأيقن الصينية، الحاشية أحوال راقب أن بعد عنها عدل فقد العمل، دون للقدوة
بد يكن لم إذا وأنه الجمهوري، النظام تطبيق من أعرس بالده يف املقيدة امللكية تطبيق

واالنتظار. باالبتداء وأحق أوىل الجمهوري النظام تجربة فلتكن التجربة من
عليه االطالع مدمن كان أنه ياتسن سن برامج من يبدو كان الذي الثاني واملصدر
التي األحوال بني الفارق وتوضيح لتفنيدها بها شغل فقد ماركس، كارل فلسفة هو
من وأنكر عصورها، أقدم منذ الصني عليها تقلبت التي واألحوال ماركس كارل راقبها
يف الكامل حقها وإعطائها االقتصادية باملسائل االهتمام إال يشء كل املاركسية الفلسفة
املسائل، بهذه اهتماًما ماركس كارل عن يقل ال فهو أطواره، ومصاحبة املجتمع تكوين
هذا مثل عن يغفل وال بها، اهتمامه يحرص ال أنه ماركس كارل وبني بينه الخالف وإنما

سواها. دون االقتصاد شئون عىل املستقبل نبوءات يعلق ال وأنه بغريها، االهتمام
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اطالع سعة عىل املصادر أدل ألنه إليه؛ بااللتفات املصادر هذه أحق الثالث واملصدر
صينيٍّا يكن لم ولو وجده، حيث الصواب الرأي من لإلفادة استعداده وحسن الرجل

الصني. يف ولو العلم يطلب أن األوىل ُسنته إن لقلنا:
رويس أسنان طبيب الكربى العاملية الحرب بعد ألفه خامل كتاب هو املصدر هذا
الرويس اسمه ترك مظاملها، من فراًرا القيرصية أيام أمريكا إىل هاجرت التي األُرس من
أن إىل الشيوعيني سلك يف ثم الثوار، سلك يف وانخرط وليام موريس باسم وتسمى
منه وانتهى شكوكه فيه بسط كتابًا فألف للتاريخ، املادي التفسري يف الشك ساوره
بحرب القول نقائض رشح أن بعد النفسية، االجتماعية الوجهة من التاريخ تفسري إىل
جديد من والبناء هدمه بغري اإلصالح واستحالة الديمقراطي املجتمع وتصدع الطبقات
زعيم منهم معدودين آحاد غري صدوره عند الكتاب هذا عىل يطلع ولم أنقاضه. عىل
املفصلة الربامج تدوين يف ورشع الجمهورية إقامة من فرغ قد يومئذ وكان الصني،
بآراء اعتداده فكان فيه، املعيشة مرافق وترتيب شئونه وإصالح الصيني املجتمع لتنظيم
وجد حيث املعرفة وحب النزاهة عىل آية العاملية شهرته أوج يف وهو الخامل املؤلف

إليها. السبيل
رأي عىل زال قد اإلقطاع عرص أن الرويس الطبيب أبرزها التي النقائض ومن
الوسطى الطبقة هذه وأن الثراء، غاية بلغت الربجوازية الوسطى الطبقة ألن ماركس؛
غري تفقده ما لديها يبقى وال الحرمان غاية ستبلغ العمال طبقة ألن رأيه؛ عىل تزول
مثل يحدث فلم واحدة، سنة عىل واحد لعامل تسلسًال هذا يكون أن يمكن وال سالسلها،

الالحقة. والطبقات السابقة الطبقات بني اآلن قبل قط هذا
ماركس لنبوءة خالًفا يزداد الفردي العمل وأن تتحسن العمال معيشة أن ومنها

األموال. أصحاب وبني بينهم التوفيق واستحالة العمال معيشة يف السوء اطراد عن
االجتماعي» «التفسري كتاب صدور قبل التناقض هذا يالحظ ياتسن سن كان وقد
االشتغال وزمالة الصناعة زمالة من بينهما ملا إليه تنبه ولعله الطبيب؛ الرويس ملؤلفه
يستفد لم كونه عىل ذلك بعد مالحظاته ينس فلم والسياسية، االجتماعية بالدراسات

والتنسيق. العرض شواهد غري منها

والنظام الجمهورية الحكومة راسخة، عقيدة إىل والعمل العلم ثقافة من ليخلص وإنه
األمي الشعب يف النظام هذا لجدة الحساب ويحسب الديمقراطية، األصول عىل الدستوري
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مع اإلعداد، من وفرتة اإلرشاد من فرتة بعد ثمرته يؤتى أن ويرجو فيه التوسع فريجئ
الجمهورية. إعالن عند الشعب سيادة إعالن

ما الحوادث به تبطئ حيث األمل يتعجل اآلباء، كسائر أبًا ياتسن سن كان وقد
بعد الجديد النظام يتعود الشعب أن فظن انتظار، غري عىل فجأة يأتي وما منها ينتظر
مرارة كانت أمله خاب فلما مرحلة، بعد مرحلة عليه درج كلما فيه يتوسع ثم سنوات،
فقال الصدمة، هذه وقع غريه عىل أخفى وال نفسه يغالط ولم األمل، قوة قدر عىل الخيبة

شديد: ألم يف

الديمقراطية تطبيق يف وأمريكا بأوروبة تقتدي أن الثورة منذ الصني أرادت
النظام إىل وصلت قد الغربية السياسية الديمقراطية كانت وملا السياسية،
الحسنة الجوانب أن إال الصني! يف أيًضا التمثييل النظام تطبيق وجب التمثييل
بل أضعاف عرشة مساوئه وأدركت الصني تدركها لم التمثييل النظام من
مثال عىل والفساد بالقذر ملوثني خنازير املجلس أعضاء ومسخ ضعف، مائة
لم الصني فإن النيابي، الحكم يف مذهلة بدعة من لها ويا قبل، من يعهد لم
الديمقراطية هذه جاءتها بل وحسب، الغربية بالديمقراطية االقتداء يف تقرص

وأفسدتها. بالرضر فأصابتها ممسوخة

ثوار ومن نابليون، ومن األوىل، املسيحية أنبياء من مزيج «إنه مرتجميه: بعض قال
الوسطى.» أمريكا

ياتسن لسن صورة من فما فيه، القداسة يقني سيما وال للرجل صادق وصف وذلك
إيمان عىل اعتماده جانب أو بالقداسة إيمانه جانب من الدينية مالمحها بغري تكمل

بها. اآلخرين
ألسالفهم قومه أبناء تقديس يعلم وكان للدين، أنبياء ال حيث للوطنية نبيٍّا كان
والفخر بالوطنية اإليمان مجرى يف يجريه أن ويحاول التقديس هذا عىل فيحرص
املايض عىل كله يبددوه وال مستقبلهم يف القوم به يعتصم أن عىس القومي، بالرتاث

الخالية. وذكراه
أمانتهم يف أتباعه فرط فإذا الوالء، بعهد االعتداد عظيم كان أنه الوطنية نبوته ومن
لم أنهم — مقدمتها يف بل — منها ينىس فال أسبابه يتقىص وراح التفريط هذا آمله
ذكرى تراجعه ال رجل تفريط أن يقني عىل وكان الوالء. يمني يقسموا ولم العهد يعطوا
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لحظة كل يف راصًدا قسًما الذاكرة له توقظ الذي أما مستغرب. غري سهو أقسمها يمني
يشهد التي الخيانة عن الضمري وخز يثنيه وقد اإلجرام، بشعور مقرتن منه فالتفريط
والنزول اإلجرام وصمة من وأشفق الوالء، يمني وردد العهد ذكر كلما نفسه عىل بها

املجرمني. منزلة بنفسه
الزعماء. عمل يعمل كان لقد

الشهداء. القديسني حساب الناس ويحاسب اآلباء، شعور يشعر وكان

البيتية الحياة يف

خاصة. حياة لهم ليست العظماء إن الشائعة: األقوال من
فال الحياة بقيد وهم بمعيشتهم يتعلق فيما الخالف محل القول هذا كان وإذا
الحوادث فهم ألن املمات؛ بعد حياتهم وتراجم بتواريخهم يتعلق فيما عليه للخالف محل
ما يكون وقد واألرسة، البيت أخبار عىل يتوقف قد العالقات وتعليل األعمال وتقدير
الخارجية عالقاته يصبغ ما أو يعوقه ما منها يكون أو العامة حياته يف العظيم يساعد
حياة لهم تكون أن العظماء ترجمة عند املؤرخ نظر يف يتساوى فال خاصة، بصبغة

وأقرباء. وأصهار وأبناء زوجات لهم تكون ال أو بيتية
أصدق لعله أو العظماء، سائر عىل يصدق كما ياتسن سن عىل القول هذا ويصدق
رسالة فنقل زواجه وجاء الصني. تجديد عاتقه عىل أخذ ألنه غريه؛ كثريين من عليه
املرأة نموذج األوىل زوجته كانت إذ وهمومه؛ مسائله من وجعله بيته إىل الصني تجديد
الرتبية عىل الصينية املرأة نموذج الثانية زوجته وكانت القديمة، الرتبية عىل الصينية
من شابهها وما الصني بله أمريكا أو أوروبة يف تربيتها من أحدث فليس العرصية،

اآلسيوية. األقطار
هذا من غرضهم وكان العرشين، يناهز وهو (لو-زو) األوىل قرينته من أهله زوجه
ثائًرا للمخاطر حياته يُعرض فال البيتية بالتبعات ويربطه باالستقرار يغريه أن الزواج
هذه كانت وإن الحياة، يف كلها لوجهته مناقًضا زواًجا فكان السلطان، وذوي العرف عىل

أجمعني. بأرسته والعارفني للزعيم املرتجمني بشهادة البيت ربة مثال الزوجة
وال سنوات، الغيبة ويطيل البالد بني يتنقل أن حال كل عىل ياتسن سن واضطر
تتوثق فلم زواجه بعد السلطان طريد كان ألنه بها؛ عالقة له تعرف التي األماكن يغىش
إىل عنده تصغر التي الكربى رسالته عىل والتفاهم األلفة أوارص الزوجة هذه وبني بينه

رسالة. كل جانبها
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الصني سياسة يف اشتهر الذي فو سن أحدهم أوالد ثالثة ُرزق الزوجة هذه من
يجعل والذي األهلية، للحرب واملعارض القومية بالوحدة املنادي اليساري الحزب بزعامة
اليابان تعادي قوة كل مع االئتالف ويتقبل الصينية، السياسة غرض اليابان محاربة
من وأخاها الثانية أبيه امرأة أن الطريف ومن اآلسيوية، سياستها إحباط عىل وتتألب
أعضائها؛ عداد يف تنتظم وال بالتشجيع تنارصها أبيه امرأة كانت وإن الهيئة، هذه أنصار

األحزاب. انقسام إىل تسرتيح وال السيايس العمل تجتنب ألنها
تخرج ثم — كأبيه — بهواي االبتدائي تعليمه وأتم ١٨٩١ سنة فو» «سن ولد
والعرشين السادسة يف وهو الصني إىل وعاد املتحدة، بالواليات كوملبيا جامعة من
فرئيًسا الحديدية للسكك فمديًرا لكانتون محافًظا ثم ألبيه كاتبًا وعمل (١٩١٧ (سنة
وسافر أبيه، وفاة بعد شديدة معارضة شيك كاي شيان وعارض الترشيعية، للجمعية
التوفيق بمحاولة ذلك وسبق والصني، روسيا بني التوفيق يحاول مرة غري موسكو إىل
والحزب الوطني الصيني الحزب أي: الكومنتانج؛ حزب وبني والجنوب الشمال بني
وقت يف اليابان ناحية ومن اليمني أنصار ناحية من للخطر حياته فعرض الشيوعي،
ولكنه فأسقطوها الطائرات، إحدى يف لقتله تدبريهم اليابانيون الجواسيس ودبر واحد،
وطنية، مكيدة يف يقع أن وأوشك اليابانية املكيدة من فنجا ركوبها، عن تخلف قد كان

منها. ونجا التوفيق فحالفه
واملال املنصب يف يزهد ال طموح أنه لوال أبيه من نسخة إنه عرفوه: الذين ويقول

أبيه. زهد
الصحيح وإنما واإلقناع، باإليحاء أبيه سياسة يف يؤثر إنه يقال: أن التجوز ومن
يف خطته وكانت جيله، أبناء من ألنداده مثاًال يتخذه كان الزعيم أن فيه شك ال الذي
عواطف من طبيعيٍّا كان فما وآرائه، ابنه لعواطف مراقبته من مستمدة الجيل هذا قيادة
من كلهم كأنهم ورعايته بحنانه وشمله وزمالئه أنداده من طبيعيٍّا حسبه وآرائه ابنه

أبنائه.
الصني من بعيدة أيامها معظم وقضت قط، بالسياسة تشتغل فلم فو سن والدة أما
وشغلت زوجها تنرص كما وتنرصت مكاو، الربتغالية املستعمرة يف وتارة هواي يف تارة

البيوت. سيدات عىل الدينية الكتب بتوزيع أوقاتها
وعمر رأفة (أي لنج آي وهن: الثالث، سونج بنات وسطى الثانية زوجته وكانت

طويل). وعمر جمال (أي لنج ويس طويل) وعمر سعادة (أي لنج وشنج طويل)

70



الصني أبو

أنهن قط أخوات عن يعرف لم العالم، تاريخ يف فذة أرسة هؤالء سونج وبنات
ناحيته أو االجتماعية ناحيته أو السياسية ناحيته من زواجهن مثل عرصواحد يف تزوجن

الشخصية.
ويكاد مرة، غري الوزارة رئاسة توىل الذي كونج الدكتور من تزوجت الكربى فالبنت
نيف أسماء ويحفظ كنفشيوس أرسة إىل ينتمي ألنه الصني؛ يف التقديس مقام يقام أن

الكبري. الصني إمام وبني بينه يصلون ا جدٍّ وسبعني
الوطني. ونبيها الصني أبي ياتسن سن الدكتور من تزوجت الوسطى والبنت

الحرب قبل الصني قاد الذي شيك كاي شيان القائد من تزوجت الصغرى والبنت
الوطنية. للصني رئيًسا يزال وال وخاللها، الثانية العاملية

املال دوائر يف النفوذ قوي أب إىل وانتساب عالية تربية الزواج لهذا أهلتهن وقد
الصني إىل ليعود أمريكا يف تعلم الذي النابغ، العصامي سونج شارل وهو والثقافة،
مناسبة ال آخر عمل إىل واالقتصاد السياسة أزمات فحولته للمرسلني، وطنيٍّا رئيًسا
االنقطاع ثم أزماتها، لتفريج املال ملوك عند لبالده التوسط وهو العمل، هذا وبني بينه

الوطنية. الدعوة حماية يف الدينية بنشأته االنتفاع مع املالية لألعمال
ليس إذ الحديث؛ الصيني للمجتمع األخوات هؤالء بزعامة الصينيون ويباهي
وسمتًا وكياسة ثقافة تفوقهن من األمم رؤساء بنات يف وال املالكة األرس أمريات يف
الالتينية املأثورات ويقرأن أجنبية لغة من أكثر يعرفن وكلهن املجتمعات، بآداب وخربة
والرشقية الغربية املوسيقى ويحذقن القديم، الصيني األدب عىل ويطلعن واإلغريقية
والرشاقة الجمال من رفيًعا طراًزا ويعتربن املحرتفات، غري املتعلمات يحذقها ما كأحسن
ويضارعن الصني، بنات بني التهذيب تقاليد يف األرس أرقى ويضارعن الصينيات، بني

العرصية. الرتبية يف أمريكا جامعات من الخريجات أرقى
األخبار رواة ووجد الخمسني، يناهز وهو ياتسن سن الدكتور وسطاهن أحبت وقد
شغف الدكتور أن فأذاعوا املشاهري، حياة يف غرامية لقصة صالحة مادة الزواج هذا يف
ذلك حول ونسجوا السن، فارق من بينهما ما مع فتزوجها حبٍّا أمره عىل وُغلب بالفتاة

التلفيق. وزخارف الخيال نسج من راقهم ما الزواج
هذه يف وليس واملشاهري، الزعماء سري يف النادر باليشء الغرامية القصص وليست
أحب الزعيم أن األمر يف ما غاية كان لو التصحيح أو التفنيد يوجب ما خاصة القصة
خصال من جوهرية خصلة عن يكشف خاصة القصة هذه يف الحقيقة بيان ولكن الفتاة،
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القيل اتقاء وهي أعماله، يف يلحظها التي االعتبارات من قويٍّا مثًال ويرينا الدكتور،
والقال.

سونج وكان الثالث الفتيات والد سونج لشارل صديًقا كان ياتسن سن أن فالواقع
تجنيد من له بد ال وكان الوطنية، القضية لخدمة الزعيم جندهم الذين املاليني كبار من
بما الحركة وتزويد البالد لتصنيع الوطنية والرشكات املصارف أصحاب من طائفة

األجنبية. املال وبيوت الصني بني االقتصادية األزمات يف والوساطة إليه تحتاج
تُعنَى والطباعة للنرش داًرا فافتتح وحياته، بثروته مجازًفا لصديقه سونج وأخلص
البالد طول يف وكالئها مع وتبثها ا رسٍّ الثورية النرشات وتطبع ظاهًرا الدينية الكتب بنرش

الرسية. الجماعات عىل الجواسيس رقابة من بمأمن وعرضها
إىل واحتاج الرشطة تعقبته كلما به يختبئ سونج بيت إىل مرات ياتسن سن ولجأ

البالد. مغادرة من يتمكن ريثما الشبهات من بعيد مأوى
ومن األمانة، ورشوط الكفاءة رشوط لها تتوافر لرسه أمينة يختار أن الزعيم وأراد
الغرية األمانة رشوط ومن القومية، القضية دخائل وفهم اللغات معرفة الكفاءة رشوط
سونج؛ لبنات تتوافر كما ألحد تتوافر ال رشوط وهي أرسارها، كتمان عىل الشخصية
كرباهن عىل اختياره فوقع أبيهن. رس هو الزعيم ورس الثقافة من وافر نصيب عىل ألنهن
رئيس يومئذ وكان هسيانج، كونج بالدكتور تزوجت أن إىل معه تعمل وظلت لنج أي
حتى معه عملها يطل ولم لنج، شنج الوسطى أختها فاختار املسيحيني، الشبان جماعة
الخرب من فراعهم لنفسها، الدكتور تخطب أن اعتزمت أنها تبلغهم يوم ذات أبويها جاءت
لم زوجة صاحب الرجل أن ذلك فوق وراعهم لنفسها، رجل خطبة عىل فتاة تجرتئ أن
معها. يعيش ال أنه الدكتور أصدقاء من الخاصة ولدى لديهم معلوًما كان وإن يُطلقها،
وقرينته: شيك كاي شيان من بإيحاء لألرسة التاريخ موجز كتب الذي بربردج قال
أبويها بيت من وخرجت عزيمتها عىل لنج شنج وأرصت سدى ذهب األبوين احتجاج «إن
أسابيع بضعة أبويها بيت من خروجها عىل تنقض وملا الزواج وتم بالدكتور،2 لتلحق

.(١٩١٥ سنة أكتوبر ٢٥)
وظيفة اختيار الوسطى ثم البنات من الكربى اختار الدكتور أن القصة من وواضح
واحدة عن له معدى ال ثالث خطط بني الحالة تلك يف كان وأنه وخطبة، حب اختيار ال

.burbridge بربردج تأليف وقرينته، شيك كان شيان الناهضة: الصني رسالة من 2
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والقال، للقيل معرضة به صلة عىل يبقيها أن وإما عنه، الفتاة يقيص أن فإما منهن،
الزواج. وإما

— إليثاره وخالئقه، بعاداته أشبهها كذلك وكان الخطط، هذه أكرم الزواج كان وقد
تحسب أن الخصلة هذه وكادت والقيل، القال يحسم ما يختار أن — الخالف شجر كلما
يواجه كان الذي الرجل هذا فإن ناقديه. ورأي به املعجبني رأي يف ضعفه مواطن من
يُعفيه الذي الحل ويختار السمعة سوء من يجفل كان والعذاب؛ الضنك يُبايل وال املوت
الجمهورية يرأس أن كاي يش يوان للقائد سلم أنه ذلك عىل الشواهد من له ويُذكر منها،
منه تشبثًا املقرتح هذا رفض إنه يقول: من لشبهات دفًعا الرئاسة عن له ونزل منه، بدًال
رئاستها. إىل أحد يسبقه لكيال مهدها يف وهي الجمهورية بسقوط وجازف باملنصب،

الحرص كان إذا الخصوص عىل الزعماء يف ضعف موطن والقيل القال من والخوف
عىل محافظة سمعتهم سوء من أشفقوا إذا ولكنهم عليه، الوحيد الباعث هو السمعة عىل
واملجازفة شجاعة، والقيل القال من فالخوف العامة، للمصلحة ووقاية الحسنة القدوة
يلقي أن خليًقا الجمهورية رئاسة عىل ياتسن سن إرصار كان وقد جناية. له بالتعرض
األمة، مصالح عىل مقدمة املناصب أن أمتهم لخدمة ينهضون وهم الصني أبناء روع يف
كاي يش يوان القائد ولتسليم العرش عن املالكة األرسة لنزول معطًال اإلرصار هذا وكان
سمعة تكن فلم نفسه، الجمهورية معسكر يف الشقاق ملعارك ومثريًا الجديد، بالنظام

والقيل. القال جرائر من الوحيد املصاب هي الزعيم
سمعتها إىل ألساء رسه أمينة من زواجه مسألة يف والقيل بالقال استخف أنه ولو
وفعل منه، تستحقها ال بيتية بفاجعة صديقه أرسة ونكبت سمعته، إىل ييسء أن قبل
تطليق بعد الزواج نية عىل كان ألنه الجريرة؛ هذه أجله من يستحل موجب بغري ذلك
للنهضة املتقدم والرائد املجدد الزعيم حياة يف تصاحبه أن وسعها يف يكن لم التي امرأته

العرصية.
يف االنفصال عىل األوىل الزوجة وبني بينه التفاهم بعد الثانية بزوجته بنى وقد
والزوجة الكهل الزوج ونعم عنها، منفصل وهو به تتقيد وال حريتها لتملك سالم،
الرغم عىل لنج شنج وكانت واملودة، الوئام يف املثل بها يرضب بيتية بعيشة الشابة
لزوجة صالًحا مثًال األرسة ومشيئة العرف تحدي عىل وقدرتها باستقاللها اعتدادها من
يدفعها فلم مأمنه، يف املهدد الزعيم وقرينة العامة، باملسائل املشتغل السيايس الرجل
التي األهوال مواجهة عن تحجم ولم فيه، يفاتحها لم أمر استطالع إىل مرة الفضول

73



الصني أبو ياتسن سن

للمرة للجمهورية انتخابه بعد وحدث خصومه. وبني بينه الخالف إبان لها استهدف
فيه، ومن املنزل عىل املدافع ويطلقون يحارصونه منزله إىل قصدوا العصاة أن الثانية
فأيقظ قليلة، بسويعات ليًال الخائن القائد هجوم قبل إليه نمى قد الثورة خرب وكان
وهي بالهرب يقنعها ولبث الهجوم، اقرتاب مع الوقت فوات يباِل ولم لتصحبه، زوجته
وكتبت النجاة. مسالك يتلمس وهو فرًدا انطالقه ووجوب مًعا خالصهما بصعوبة تقنعه
إذ وذلك ييل، بما منه نجتزئ مسهبًا وصًفا العصبية الليلة تلك تصف ذلك بعد هي

تقول:

١٩٢٢ — يونيو شهر من عرش السادس اليوم صباح من الثانية الساعة حوايل
ألننا واالستعداد؛ باللبس أرسع أن مني وطلب نومي من الدكتور أيقظني —
عن خربًا بالتلفون تلقى قد وكان بالنجاة، اإلرساع من لنا بد وال مهددون
منه نوجه مسلح زورق إىل البدار فأراد علينا، للهجوم شني القائد تأهب
يف امرأة بمصاحبة يرتبط أن له التعويق من ورأيت العصاة، ملقاومة رجالنا
وأنا شخيص عىل عدوانًا متوقعة غري حني إىل يرتكني أن عليه فألححت مهربه،
يوكل أن قبل هذا مع يرتكني لم ولكنه برهة بعد صوابي له وبدا انفراد، عىل
ساعة نصف تمِض ولم منفرًدا مىض ثم ثقته، أهل من حارًسا خمسني بالبيت
سن اقتلوا الصائحني، وصياح الرصاص، طلقات سمعنا حتى انرصافه عىل
كادت، أو ذخريتنا ونفدت الثامنة الساعة اقرتبت ثم … وين سن اقتلوا وين،
البقاء أن لنا الح ثم األخرية، اللحظة إىل بالبقية محتفظني النار إطالق فوقفنا
يبقوا أن عىل الجنود ووافقه املكان بمغادرة الفرقة رئيس يل ونصح مجد، غري

جميًعا. بمقتلهم أخريًا وعلمنا مطاردة، كل لصد هم حيث
وملحنا الرئاسة، ديوان حديقة إىل نصل أن قبل املمر يف ساعات ومضت …
من علينا وينقطع يتهدم القنطرة من وشطًرا خاطفة ومضة ساعة نصف بعد
الجمركية الرسوم ومكتب املالية ديوان نحو العصاة واندفع العبور، سبيل ثم
بعيد زقاق يف أنفسنا وألفينا معروفني، غري الزحام بني فانسللنا لينهبوهما،
اإلعياء، فرط من السري عىل أقوى ال وكنت والسلب، بالنهب املشتغلني من
حملوني ولكنهم ألسرتيح، عيلَّ النار يطلقوا أن معي الذين الجند إىل فتوسلت
من نجاة إال وتهامسنا أخرى، مرة طريقنا سدت ثم … القتىل جثث بني
املوتى، بعض كأننا الجثث بني األرض عىل بالرقاد إال املقبلني الغوغاء هجمة
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امرأتني أن ذلك بعد وعلمت ريفية، امرأة بمالبس االستخفاء من تمكنت ثم
التايل، اليوم عرص كانتون وبرحت تشبهاني، ألنهما عليهما ُقبض مسكينتني
وموت حياة معركة بعد السفن إحدى عىل اليوم ذلك مساء سن الدكتور فلقيت

مستخفني. كونج هونج إىل بالذهاب وأرسعنا

األرسة برباط فيها ارتبطا التي التسع السنوات يف الزوجني حوادث من حادثة هذه
سن أيام بها ختمت التي ١٩٢٤ سنة إىل ١٩١٥ سنة من أوقاتها تتبعنا ولو الوثيق،
النادر، االستثناء هي األمان وأوقات الغالبة القاعدة هي الشدائد أوقات لكانت ياتسن

الدامية. الشدائد هذه قبيل من كلها تكن لم وإن
وشغل واملرتبصون الجواسيس يالحقهما ورحلة ورصاع واستخفاء منفى بني فهما

الجبال. به تنوء مرهق املنصب أشغال من
ومن واألثقال، الكلول عىل معونة أو ثقيل كل املتاعب هذه بني الزوجية والحياة
الحاجة حني عىل جاءت معونة باألعباء املثقل الزعيم حياة يف كانت أنها الحسن الحظ
له معوان خري والدالل النعمة أحضان بني الناشئة املرتفة الفتاة زوجته فكانت إليها،
فهانت والفتنة، الغرام حب عن واإلكبار اإلعجاب حب وعوضها الحوادث، مصابرة عىل
أمثال من األزواج ولعل وأكربته. به أعجبت الذي للرجل رعاية واألهوال املتاعب عليها
عىل واطالعها ثقافتها يف قرينته تضارع قرينة منهم أحد يرزق لم عرصه يف ياتسن سن
رأيها وتقرن عمله يف زوجها تشارك أن زوجة أحق فهي حولها، من السياسة أرسار
منه يطلب ما يعمل الذي األمني الكاتب وظيفة تجاوز أن لنفسها تسمح لم ولكنها برأيه،
تخالف ولم حياته، أيام طوال هذه حدودها ولزمت تحضريه، به يناط ما ويحرض عمله

طويل. بزمن وفاته بعد إال الخطة هذه
سوائه، عن وانحرفوا نهجه عن حادوا قد الزعيم أتباع أن لها خطر كلما خالفتها
كل قومها بني خفت يوم املعارضة صوت فرفعت غريها، من يساغ ال ما مقامها وسوغ
بعد يرتفع املقدس الزعيم صوت كأنه كرًها، أو طوًعا منها واستمعوه معارض، صوت

املمات.
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وقيام الصينية، الثورة بنجاح األرضية الكرة أنحاء بني البشائر ترددت ١٩١٢ سنة يف
السماء. ابن عرش مقام الجمهورية

بقتله، العصاة وتنادى زوجته وطوردت الثورة حورصزعيم بعرشسنني، ذلك وبعد
والبقاء. بالحياة قبل من له الهتاف تعاىل حيث بموته الهتاف وتعاىل

سنة يف الجمهورية قيام إىل ١٨٩٢ سنة يف الجهاد فاتحة من مرت سنة عرشون
.١٩١٢

وفاته. يوم إىل الزعيم نجاح يوم من مرت سنة عرشة واثنتا
الشطر وأشقاهما الحوادث، حساب يف وال األرقام حساب يف متعادلني غري شطران

النجاح. بعد كان الذي
النجاح أعباء أن الزعماء، من الكثري سري يف صح كما الزعيم، هذا سرية يف وصح

والكفاح! االضطهاد أعباء من أثقل
الصني. زعيم سرية يف كان ما أصح هذا كان بل

بساع أشبه كان الحكومة يف عمله ولكن األمام، إىل متالحًقا سعيًا كانت ثورته ألن
أنحاء. من نكوص ناحية من تقدم فكل األربع، الجهات إىل مشدود وهو يسعى

«حقوقها» ويلغي بالده، عىل سيادتها يبطل أن الدول مع سياسته يف عليه كان
تؤخذ أو رسوم، بغري بالده عىل تتدفق التي تجارتها عىل الرسوم ويزيد املغتصبة

والديون. الغرامات من عوًضا رسومها
وتجديد وتعمريها الصني لتصنيع منها يقرتض أن نفسه الوقت يف عليه وكان
األجنبية. الدول مصانع من عليها امللحة املزاحمة تدفع كي طراز، أحدث عىل مرافقها
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صدرها، عىل جاثمة الدول «حقوق» بقيت إذا الخراب من الصني ينقذ أن عليه وكان
القروض. من باملزيد له تسخو أن الدول هذه أبت إذا الخراب من ينقذها وأن

وتنادي اآلسيوية القارة بقاع عن الدول تصد ألنها اليابان؛ يهادن أن عليه كان
لآلسيويني». «بآسيا

الدول سائر دون لليابان الصني أن تعني ألنها اليابان؛ يهاجم أن عليه وكان
اآلسيوية. القارة عن الدول تلك تذود حني الغربية،

السكون وليس األربع، الجهات إىل يتحرك أو يسكن أن عليه كان وطنه سياسة ويف
يُطاق. مما األربع الجهات إىل الحركة أو

لغريه! يسلمها وأن الجمهورية يحمي أن عليه كان
املكروهة األرسة خلع عىل االتفاق بعد انقسما قد وطنه يف والجنوب الشمال وكان

العناوين. من بجملة عاد بل جديد، بعنوان الخالف عاد األرسة زالت فلما العاجزة،
ألنهم الجنوب؛ أهل من الكفاة املوظفني إىل بالوظائف يعهد كان أنه ذلك ومن
فينىس والتجربة، الثقة معرفة يعرفهم وألنه الحديث، التعليم أصول عىل املتعلمون
يحابي جنوبي أنه إال يذكرون وال الصني، أبو ياتسن» «سن أن وظائفهم يف الطامعون

الجنوبيني!
واحد. نفس يف ونقمة نعمة والتجديد الصناعة ومرافق

الحديد؟ سكة عن العرشين القرن يف البلدان من بلد أيستغني
أطرافها لرتامي العالم، بالد سائر من إليها أحوج لعلها أو للصني، استثناء وال كال،

سكانها. وكثرة
ألنها مركبة؛ وكل قاطرة كل وراء البالء معها جرت الكربى النعمة هذه ولكن
وعطلت الوطن صناعة فرضبت األطراف، أقىص إىل األجنبية البضاعة وصول يرست
النقل عمل أو الزراعة لعمل طلبًا بقعة إىل بقعة من االنتقال لهم وسهلت العاملني، أيدي
وال مواطنهم، إىل مردودون هم وال عمًال واجدون هم فال كان، ما كائنًا للعمل طلبًا أو
وبغري عمل بغري والفساد العبث منهم يخاف وقد والرتحيب، الحفاوة منازل نازلون هم

قوت. وبغري سكن
املفتوح. الباب يغلق أن يجب

للقروض. األبواب تفتح أن يجب
عجل. عىل املصانع تبنى أن يجب
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البناء. أدوات الخارج من تستورد أن يجب
األربع. الجهات إىل مشدودون ونحن األربع، الجهات إىل نتحرك أن يجب

هذه وجدت املنزوفة، األمة من الرضيبة بتحصيل الجديدة الحكومة همت وإذا
نظام عىل تحصيلها واستحال البائدة، الحكومة عهد عىل سنوات إىل مستوفاة الرضيبة
إحصاء وال واملستأجرين، املالك بني الحدود ويقرر والسكان األرض يحيص نظام جديد:

الجزاف. الكيل حساب غري حساب الدولة ألموال يعرف وال خرائط وال
وأن األربع، الجهات إىل ياتسن بسن يزج أن الصني يف عاطل أو عامل كل وأوشك

الجهات. هذه من جهة كل إىل يشده
ولكن اآلونة، تلك يف تتبع كانت كما الصينية السياسة تفصيل املعضالت أعضل ومن

الظافر. الزعيم بها اضطلع كما املتاعب لتقدير تكفي إليها اإلشارة
السري إىل واحد طريق عىل السري من فانتقل بمقصده، ظفر ألنه املسكني؛ الزعيم

األربع. الجهات عىل
الجهات! هاتيك بعض إىل عابرة إشارة وهذه

الجمهورية رئاسة

إىل رمًزا الصني، عواصم يف سارية كل عىل يرتفع — الثورة علم — الخمايس العلم كان
واملسلمون واملغول واملنشوريون الصينيون وهم الصينية، القومية منها تتألف التي األمم
قصور غري يف — التنني علم — اإلمرباطوري للعلم أثر أيام بعد يبق ولم التيبت، وأهل

بكني.
املدن يطوف وهو أوانها قبل انفجرت التي أنصاره بثورة ياتسن سن وسمع
من وعلم بسنة، ذلك بعد موعدها تقرر التي للثورة استعداًدا املال لجمع األمريكية
بالده، إىل بالعودة التعجيل ير فلم … املنتظر الجمهورية رئيس أنه األمريكية الصحف
لحكومة الدولية القروض من عليها املتفق األقساط رصف بوقف يشء كل قبل واهتم
السياسة عىل واالتفاق الجديدة بالحكومة لالعرتاف الكربى الدول عند والسعي بكني،

املقبلة.
املفوضية بعنوان إليه أرسلت برقية هناك فوجد مستعار، باسم لندن إىل وسافر
بصفة الجمهورية رئاسة عليه يعرضون السماء، ابن عن تنوب تزل لم التي الصينية

بكني! حكومة إىل لتسليمه سنني قبل معتقًال كان املفوضية هذه دار ويف … رسمية
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انتقل ثم الديون، مجلس وأعضاء اإلنجليزية، الحكومة رجال من املسئولني ولقي
أوروبة وبرح الجديدة، الحكومة شأن يف ونوابها وزرائها بعض مع فتحدث فرنسا إىل

الرسمية. الوجهة من الدول موقف إىل االرتياح من يشء عىل وهو بالده إىل
عن واملندوبون بكني حكومة يف املندوبون كان أيام بستة بالده إىل يصل أن وقبل
فظهر الطرفني، بني والتقريب للتفاهم بشنغهاي اللقاء عىل اتفقوا قد الثورية اللجنة
إليهم ونمى باملؤازرة، اليابان من وعد عىل كانا الطرفني أن بينهم البحث سياق من
فاستمهلتها العاصمة، إىل والتقدم الصينية األرض عىل جنودها بإنزال همت اليابان أن
األمر وحقيقة الدولية، لالتفاقات املنفرد العمل بمخالفة وذكرتها يومئذ صديقتها إنجلرتا
بسط إىل الياباني التدخل يؤدي أن خشيت إنجلرتا أن املتفاوضان الطرفان اعتقده ما عىل
بطبيعة الثوار يأباها نتيجة وهي املالكة، األرسة من بطلب الصني عرش عىل الحماية
فرتة بعد ملًكا نفسه تنصيب عىل النية يطوي ألنه كاي؛ يش يوان القائد ويأباها الحال،
وتسلم جميًعا، نفوذهن عىل تقيض ألنها الكربى؛ الدول أو إنجلرتا وتأباها األوىل، الثورة

واحدة. لدولة سائغة فريسة الصني
من األجنبية الدسائس تنطلق أن قبل القتال وقف عىل التفاهم إىل الفريقان فأرسع

عقالها.
(١٩١١ (سنة ديسمرب شهر من والعرشين الرابع يف شنغهاي ياتسن سن ووصل
الجديد العهد مراسم وافتتح منه، والعرشين التاسع يف للجمهورية رئيًسا به ونودي
األرسة قبل الصني تحكم كانت التي منج أرسة عميد الوطني العاهل رضيح بزيارة
استقاللها، عىل املغريين وصد الخالدة الصني إحياء عىل األسالف روح فبايع املانشوية،
الثالثية الثورة ملبادئ رمًزا واألبيضواألحمر، األزرق من األلوان مثلث علًما للدولة واختار
تنبعث شعاًعا عرش اثنا وفيه املعيشة، رخاء أو واالشرتاكية الشعب وسيادة الوطنية وهي

األرضية. الصني أقسام إىل رمًزا الشمس من
مشتمًال املؤقت الدستور فأذاع الدستورية، القواعد تدعيم إىل األكرب اهتمامه ووجه
املرحلة، تلك يف النيابية الهيئة عقبة واعرتضته الترشيع، وأصول األساسية الحقوق عىل
قبل، من الصني تعهدها لم التي االنتخاب معدات بغري انتخابها املتيرس من يكن فلم
النيابة يحرص أن وأبى املعدات، هذه تحضري بعد ما إىل االنتظار املتيرس من يكن ولم
لنرش واألقاليم الحوارض يف تنبث كانت التي ولجانه حزبه أعضاء بني الصينية األمة عن
الذين املندوبني من األول املجلس وجمع يومئذ تيرس بما فاكتفى املقاومة، وتنظيم الدعوة
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املستفيضة بالشهرة الرأي وذوي الثورية، الجماعات ولجان الحكومة دواوين اختارتهم
جميًعا املسئولون وارتىض اللجان، أو الدواوين من توكيًال معه يصطحب لم من ومنهم
عرشة خالل مجلسني من هيئة باالنتخاب تخلفه أن عىل الصورة هذه عىل املجلس تأليف

الدستور. وضع بها يناط شهور
شهرة له كانت من ومنهم الحديثة، الصني رجاالت أكفأ من وزراءه الزعيم واختار
قاضيًا (١٩٣٠ (سنة سنة عرشين نحو بعد عني الذي شنجهوي وانج كالدكتور عاملية
وال خزانة بال عاصمة الجديدة: للدولة عاصمة نانكني واتخذ الدولية، الهاي بمحكمة
يندب أن له وعنَّ ومحرجاته املنصب بقيود شعر ثم موظفني، وال دواوين وال سجالت
يندبه كاي يش يوان القائد من مقرتًحا ذلك فوافق الشعبية، للقيادة ويفرغ للرئاسة غريه
ياتسن سن ورأى الجمهوري، والنظام امللكي النظام بني االنتقال فرتة أثناء للرئاسة هو
األرسة إقناع يف يوان نجاح عىل قبوله فعلق الناشئة للدولة املقرتح هذا من يستفيد أن
قبل واملناورة املساومة يف شهر فانقىض بسالم، وحقوقها دعاواها عن بالنزول املالكة

إعالنها. يحسن نتيجة إىل الوصول
اإلمرباطور باسم الوصية أعلنت ،١٩١٢ سنة فرباير شهر من عرش الثاني ويف
كلها جانحة اليوم األمة «إن تقول: وفيها العرش، عن النزول وثيقة تونج سوان الصبي
األقاليم من األمر أول يف واضحة الرغبة هذه وبدت جمهوري، شكل ذات حكومة إىل
بتأييدهم الشمالية األقاليم من العسكريون القادة وعد ثم الوسطى واألقاليم الجنوبية
أن منا بالجميل وليس السماء، مشيئة نعلم الشعب ميول برعاية ونحن الرغبة، لهذه
الشعب نويل — جانبنا إىل واإلمرباطور — فنحن مجدنا، عىل حرًصا الشعب ميول نقاوم
إىل بنا يحدو وال الجمهوري، النظام عىل دستورية حكومة بإنشاء ونأمر السيادة حقوق
بل وكفى، السيايس الشقاق حسم إىل حنينه طال الذي شعبنا لرىض حبنا القرار هذا
ترجع السيادة أن علمونا الذين األقدمني الحكماء وصايا اقتفاء يف رغبتنا ذلك مع تدعونا

األمة.» مشيئة إىل األمر آخر
بلقب يحتفظ أن الصبي للعاهل تضمن أخرى رشوط عىل االتفاق وثائق واشتملت
مليون نصف عىل يزيد سنويٍّا معاًشا الدولة من يتقاىض وأن حياته، مدى اإلمرباطور
وتتكفل األرسة أرضحة تصان وأن وحرسه، وحاشيته الصني قرص له يُرتك وأن جنيه،

منها. الناقص بإتمام الدولة
الوثائق بهذه وأبرق الجنوب، يف نانكني إىل بكني من العاصمة بتحويل يوان ووعد
سن فاعرتض للجمهورية، رئيًسا باختياره الوعد إنجاز يتعجل كأنه ياتسن سن إىل
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بمثابة الجمهورية تجعل إنها وقال: النزول وثيقة بها كتبت التي الصيغة عىل ياتسن
وقرصه بلقبه احتفاظه مع شاء، متى يسرتدها أن لإلمرباطور يجوز التي امللكية املنحة
حسبوا ولكنهم تأويله، عىل والساسة النواب من الكثريون فوافقه وحاشيته، ومراسمه
عن نزوله وقبلوا األهلية، الحرب ومصائب الخالف مشاكل تساوي ال الصيغة مسألة أن
مديًرا ياتسن سن فعني الواقع، األمر إبرام إىل هذا وأرسع يوان، للقائد الجمهورية رئاسة

الحديدية. للسكك
(لنج الشابة واألمرية يوان بني دارت التي املفاوضات أرسار التحقيق عن نعلم وال
يقترص ولم شتى بوسائل أعصابها هدم قد أنه إال الصغري، العاهل عىل الوصية يو)
يديه عىل تعلموا ممن وكلهم الفرق، ضباط إىل أوعز أنه وسائله فمن واحدة، وسيلة عىل
بحكمته وثقتهم الجمهوري للنظام إخالصهم معلنني إليه يربقوا أن برعايته، وترقوا
أوقع وأنه القومية، الوحدة ويصون األمة يريض بما املشكلة حل عىل واقتداره وحنكته
صفوفهم به ويقسم الثوار به يشرتي مال بغري يعمل أن يستطيع ال أنه الوصية روع يف
األزمة. انفراج قبل عليه وينقلبوا عنه ينفضوا أن مخافة زمنًا؛ جنوده مرتبات ويضمن
بعد والفضة بالذهب واألمريات األمراء مع واكتتبت الدولة، خزانة الوصية فسلمته
لو السياسية واملساعي املعارك عىل ينفقونه ما لديهم يبق فلم العامة، الخزانة إفراغ
أن املتحطمة للوصية زعم وربما غريه، أحد مشورة إىل ويركنوا يخالفوه أن لهم خطر
وأنه كان، خرب يف وهي الرشد سن بلغ ربما اإلمرباطور وأن زائل، ظل املوقوفة الحكومة

إليه. الحاجة عند املالك للبيت والئه عىل باق
الشعب بمشيئة اإلمرباطور يصدره مرسوم من أكثر إىل حينئذ املوقف يدعو وال
هذه تقبل أن الوصية عىل يصعب وال الجديد العهد عجز من الزمن مع سيضجر الذي
عواقبه من تضمن وال أحد، عليه يعاونها ال كفاح من حال بأية إليها أحب فهي التعالت
األخرية املالكة األرسة مؤتمر يف الباقعة هذا رؤي وقد االتفاق، وثائق من لها ضمنته ما
تستسلم وهي إليها النظر من خجًال وجهه يرفع أن ويأبى ويبكي األرضبجبهته يرضب
فالفضل الحياة بقيد تزال ال اآلن كنت إذا الشاب: للعاهل تقول الوصية وسمعت ملصريها،
لويس إن لهم: يقول بلحظات ذلك قبيل يوان وكان النصوح، الصديق لهذا بقائك يف
ذووه! معه وهلك هلك ملا العقل صوت إىل باإلصغاء يقنعه من حوله وجد لو فرنسا ملك
الباقعة هذا إىل الثورة تؤول أن ياتسن سن الرئيس خلصاء من ناس عىل عز ولقد
عىل ياتسن سن خليفة شيك كاي شيان هؤالء ومن ألحد، الوالء عىل قط يثبت لم الذي
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ويرتقب دروسه يستكمل اليابان إىل وعاد العسكرية منصب اعتزل فإنه الصني، قيادة
وهو املطلوبة الرشوط من رشط بأول يوان وأخل واألحوال. الحوادث تقلب ثم من
للبقاء — تدبريه من وهي — الفتنة ببوادر فتعلل نانكني، إىل بكني من العاصمة تحويل
الجنوبية العاصمة إىل االنتقال وأجل ورائها، من األقاليم وحراسة الشمالية بالعاصمة

محدود. غري أجل إىل
سن نظم فلما السياسية، الدعوة طريق من فشيئًا شيئًا يوان مساعي رست ثم
حزب باسم يقابله حزبًا يوان نظم الوطني، الحزب أي «الكومنتانج»؛ باسم حزبه ياتسن
من عامًلا وكلف النفوذ، ومراكز الحكومة دواوين يف أعضاءه ودس (شنبتانج) التقدم
يدرسا أن اإلنجليزية الصحافة أساطني من وخبريًا األمريكيني الدستوري القرص علماء
مفصًال تقريًرا يريانه الذي بالرأي ويكتبا والتقليدية، الفقهية الناحية من العامة الحالة

قريب! عما الدائم النظام تقرير عند به لالستئناس واألسانيد بالشواهد معزًزا
والدكتور Goodnow جودناو فرانك األستاذ هما الدستوريان الخبريان هذان
لم وإن يوان القائد عند الرأي معروف وكالهما التيمس، مراسل Morison موريسون
النظام أن أحاديثهما من القائد عرفها كما فخالصته بالتفصيل، مكتوبًا رأيهما يكن
ذو نظام ألنه الدولية؛ وعالقاتها الداخلية أحوالها يف خاصة للصني األنظمة أصلح امللكي
وغريه الخبريين هذين تقرير وعىل البالد، أهل وعادات املجتمع تكوين يف متغلغلة جذور
— خوله الذي الدستوري السند بنى وصنائعه أعوانه تقارير من املستمدة الوثائق من
يرتضيه. ملن بعده بالرئاسة ويويص مدته يطيل أن — للجمهورية رئيًسا يزال ال وهو
بعد عنها مرتفع غري املواصالت تنظيم عىل اإلرشاف مهمة تقبل فقد ياتسن سن أما
نظائره عىل يقاس ال الصني ملواصالت العام املدير منصب أن والواقع الجمهورية، رئاسة
ومواصالتها الحديدية خطوطها عىل تدور بالصني الدول عالقات ألن األخرى؛ البالد يف
هذه مستقبل عىل يتوقف أقصاها إىل أقصاها من الصني وتعمري والربية، البحرية
املعضالت وهذه برمتها، الصينية الدولة طاقة من أكرب املتجددة ومعضالتها الخطوط
ال والحرية الفشل فيها مالق فهو املحبوب، الزعيم طاقة بها يمتحن أن يوان أراد التي هي
القديم. بالرئيس للتشهري الفرصة تتهيأ يوم املستقبل إلمرباطور خري أولئك وكل محالة،
سن عىل أخذوا األجانب الصحفيني من يوان ألسنة أن والتاريخ النقد مهازل ومن
بينها، االتصال يراد التي املواقع عليها ترسم للصني خريطة بإعداد أمر أنه ياتسن
واألنهار الجبال من يعرتضها بما حافلني غري املطلوبة الخطوط ورسموا له فأعدوها
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وال يحسنه ال ملا وتصديه الزعيم جهل عىل بهذا املؤرخون النقدة واستدل والعقبات،
املسألة فليست … واألنهار الجبال مواقع رؤية عن بالعمى يتهموه أن وفاتهم يدريه،
املواصالت، تعوق واألنهار الجبال أن يجهل أحد من فما املواصالت، بهندسة جهًال إذن

يراه. ال أو موضعه يف الجبل يرى نظر مسألة هي وإنما
ولكنها املؤرخون، النقدة أولئك قال كما ُوضعت األوىل الخريطة أن املسألة وحقيقة
حيث والقصار الطوال املنعرجات رسم أو واألنفاق القناطر لرسم خرائط تعقبها خريطة
يف تليها التي والخرائط األوىل الخريطة من بد وال النفق، وفتح القنطرة بناء يتيرس ال

األغراض. هذه من لغرض قط، خريطة لها تُوضع لم بالد
واالستيالء الحديدية السكك مشاريع إلحباط جميًعا الخفية مساعيه يوان وجه وقد

الديون. خزانة من عليها يحصل التي القروض جميع عىل
الوطنية، الجمعية رؤساء وبني بينه عليها املتفق الرشوط بجميع اإلخالل يف ومىض
مسائل يف جملة الربملان فأغفل دستورية، حكومة بها اإلخالل مع تستقيم ال رشوط ومنها
األمر عرض دون Consortium الديون مجلس بمندوبي واتصل واملعاهدات، القروض
ذوات الدول مندوبي من تألفت التي الهيئة هو املجلس وهذا القائمة، النيابية الهيئة عىل
وقد واليابان. وروسيا وأملانيا وفرنسا املتحدة والواليات إنجلرتا وهي واإلتاوات: القروض
عىل استمراره منه حمدت ألنها … باملال ضنها شدة عىل طلب بما املخاتل للقائد سمحت
غري أحد الضمانات هذه عىل يعرتض ولم القروض، هذه ضمانات يف السماء أبناء سنن
«ذوات الدول بني عليها املتفق للعهود خالًفا الصني، بسيادة ملساسها ويلسون الرئيس

«… واالمتيازات املصالح
يعرتف أن عىس للمستقبل يدخره أنه الديون ملجلس يوان القائد مواالة من واملفهوم
ماليني عدة عىل وحصل املال اقرتض وأنه الجمهورية، إلغاء بعد الصني عىل إمرباطوًرا به
الفرق تسليح عىل كلها أنفقها بل التعمري، مرشوعات عىل قليًال وال كثريًا منها ينفق فلم

األقاليم. عىل املسلطني القادة ورشوة له املوالية
مستقبل عىل خوًفا السياسة هذه عىل نقموا وأنصاره ياتسن سن أن واملفهوم
عىل واملواصالت والجمارك والديون القروض مسائل لتسوية منهم وانتظاًرا الجمهورية،
التسوية تتم أن إىل املعاهدات باحرتام مناداتهم مع الحديثة، الدولة يناسب جديد أساس

الجديد. العهد عىل الدول تأليب من خوًفا املنتظرة،
تمويل عىل اليابان يف والصناعة املال ببيوت يستعان أن ياتسن سن رأي من وكان
عىل يخصها بامتياز تنفرد أن تستطيع ال اليابان أن العتقاده األوىل؛ التعمري مشاريع
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تنتظر أن دون مجتمعات الدول صدتها كهذا بامتياز تنفرد أن حاولت إذا وأنها حدة،
سيادة تحمي ال التي الدول أن فالواقع الجمهورية، الحكومة قبل من اإلثارة أو التخويف
عليه تغلبت ومن الفسيح، امليدان هذا عىل إحداها غلبة من خوًفا بل عليها غرية الصني

جمعاء. الدول تخشاها بقوة العالم عىل طغت
لسداد الشاسعة الدولة يف امللح ضمان قبل أنه يوان مفاوضات من عرف وقد
تقدم كما ويلسون الرئيس وأعلن يحذرها، الدول إىل ياتسن سن فأبرق األخرية، قروضه

الديون. مجلس من املتحدة الواليات تنحي
الرئيسني. بني الواقعة ووقعت

العاصمتني. بني باسمه الرش ورصح
(سنج باملجلس معارضيه زعيم إىل وأرسل بخصومه فنكل أساليبه، يف يوان وتمادى
وقبض الشمال، إىل بالسفر يهم شنغهاي محطة رصيف عىل وهو يقتله من جني) شيو

سؤال. إليه يوجه أن قبل السجن يف خنق ولكنه مكانه، يف قاتله عىل
حزب من أعضائه فصل أو جلساته بوقف الربملان وتعطل االغتيال حوادث وتتابعت
تجديد عىل الباقني األعضاء إكراه من يوان وتدرج اآلخرين، األعضاء رشوة أو الكونتانج
تنقض وملا إمرباطوًرا بنفسه فنادى اإلمرباطورية، وإعالن الجمهورية إلغاء إىل انتخابه

.(١٩١٦ سنة (يناير سنوات أربع الجمهورية عىل
اليابان، وعن الصني عن الغربية الدول شغلت قد األوىل العاملية الحرب وكانت
باملطالب اشتهرت التي مطالبها يوان حكومة إىل فوجهت لليابان الفرصة وسنحت
أملانيا مخلفات عىل االستيالء يف اليابان بحق الصني اعرتاف ومنها والعرشين، الواحدة
عىل الرقابة حق وتخويلها الرشقية، ومنغوليا ملنشوريا باحتاللها واالعرتاف وامتيازاتها،
موانئها باحتالل ثالث لطرف تسمح بأال الصني تتعهد وأن والحديد، الفحم مناجم
شئونها عىل لإلرشاف اليابان من والخرباء املستشارين تقبل وأن التجارية، ومراكزها

واالقتصادية. والعسكرية السياسية
واشتغاله عنه الدول الشتغال مطالبها، برفض اليابان يجابه أن يوان يسع ولم
من والعرشين الخامس (يف اليابان وبني بينه املعاهدة فوقع الداخلية، الثورة بمكافحة
يُؤخر وال يُقدم ال طفيف تعديل بعد املجحفة الرشوط هذه عىل (١٩١٥ سنة مايو شهر
خذالنًا فزادته عليه، القاضية الرضبات إحدى الرشوط لهذه إذعانه وكان جوهرها، يف
ومن مقاتله من ياتسن سن ومكنت وأنصارها، دعاتها عن فضًال الجمهورية خصوم بني
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األرسة وباع البالد باع أنه الصني أهل فاعتقد حكومته، عىل وجنوبًا شماًال القوى تجميع
اإلمرباطور. لقب ليشرتي الجمهورية وباع املالكة

الوزراء من أحد حوله يبق فلم املخلصني، وغري املخلصني من النكبات وجاءته
اإلصالح برامج إنجاز عىل له حثٍّا ياتسن سن بموافقة معاونته قبلوا الذين األكفاء
منهم فاشتغل املخلصني غري به واقتدى واملفاجأة، للبغتة واتقاء االعتدال عىل له ورياضة
تبلغ فإنها األسماء تعديد من هنا فائدة وال هواه، عىل باإلمارة يبايعه من ووجد بواليته
بقي ومن الفريق، لذاك أو الفريق لهذا والئه عىل األزمة طوال منها اسم يثبت لم املئات

املساملة. خطط أو الحرب خطط من واحدة خطة عىل يبق لم الثورة عهد عىل منهم
سن هو واحد رجل رأس عىل تنصب كانت كلها بكني نقمة أن القول عن وغني
وكان املطلق، السلطان مقاومة إىل دعوة كل حوله تدور الذي االسم صاحب ياتسن؛
سنة (أبريل األول الخالف منذ إليه فأبرق الباقعة الطاغية مع رصيًحا األمني الزعيم هذا
منذ ملحاربك وإنني الوطن، تخون «إنك مواربة: غري يف له ويقول بالعداء يعلنه (١٩١٣
االعتزال، إليه يطلب إليه فأبرق شهر بعد وعاد املانشوية.» األرسة حاربت كما الساعة
صارحه عليه، والثورة خذالنه إىل يدعوهم األقاليم رؤساء إىل فأبرق شهرين بعد وعاد
كل من ووضح ماله، من كأنها الدولة بأموال وترصف رأسه ركب منذ العداء بهذا
ومصالحه، حقوقه يف بالتفريط الدول إىل والتزلف الشعب لقمع استعداد أنه له استعداد
يوم بعد قبلها حتى والعرشين الواحدة دعاواها البالد عىل تفرض أن اليابان كادت فما
،١٩١٥ سنة مايو شهر من السابع يف بمطالبها إليه أبرقت إليه، توجيهها من واحد
أسبوع. بعد املهني االتفاق ووقع الشهر، من التاسع يف بال ذي تعديل بغري إليه وأجابها
الدول من االعرتاف ضمن وأنه نياته، عن جميًعا والدول البالد يخدع أنه إليه وُخيل
يتألف وطنيٍّا مؤتمًرا والجنوب الشمال أنحاء من فجمع والرشوة، الخنوع بسياسة سلًفا
وسئلوا السنة، ختام قبل العاصمة إىل وصلوا عضًوا وتسعني وثالثة وتسعمائة ألف من
الدستورية امللكية وإقامة الحكومة نظام تغيري وهو واحد: رأي عىل جميًعا فكانوا رأيهم

اإلمرباطور. بلقب دستوريٍّا ملًكا كاي يش يوان ومبايعة
النظر يعيد أن يرجوه الوطني املؤتمر إىل كتب حني املرسحي اإلخراج وانكشف
فال الدستورية امللكية إقامة عىل أجمع قد دام ما «إنه له: ويقول عليه اإللحاح من ويعفيه
أذهله، قد للملك هو ترشيحه أن إال اإلجماع، هذا عىل الجمهورية رئيس العرتاض محل
يستحق وإنما تُريد، ملا تبديل وال امللوك وتويل الشعوب تخلق التي لهي السماء وأن

«… نادرة فضيلة عىل كان من واليتها
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وما والرصوف الغري وبلوت سنة ثالثني الدولة خدمت قد الرئيس أنا وإنني قال: ثم
الجمة الصعاب فيها لقيت أربع سنوات الجمهورية قيام مىضعىل وقد يشء، عىل حصلت
أستحق األخطاء تلك لتصحيح بعد الوقت اتسع وما فكيف الكثرية، األخطاء واقرتفت

الرشف؟ ذلك
يف يفكر وهو وخزه من يسرتيح كيف فتساءل: الضمري محاسبة إىل استطرد ثم

الجمهورية؟ للحكومة الوالء قسم يف يفكر أو عرشه؟ عن النازل مواله
نفسه بنسيان وعده فيها له شفع إذا إال املحنة هذه عىل يقوى ال إنه قال: ثم
مأزق إىل املؤتمر يلجئه أال هذا مع لريجو وإنه لوطنه، فداء عليه عزيز بكل والتضحية
يشاء من منهم يختار للملك املرشحون وأمامه راض، وهو فيه بنفسه يزج وال يأباه

ويرضاه. يبايعه من وهو عداه،
فضائله فيه رسدوا طويل بسجل املؤتمر رسل عاوده حتى قليل غري يمض فلم
التي بالفتوى وذيلوه وللجمهورية، للعرش وخدماته البالد عىل مآثره فيه وعددوا ومزاياه
الجمهورية، دامت ما للجمهورية بقسمه يرب أن عليه كان فقد ضمريه، حساب من تحله
املسئول وإنما الرقاب، يف قسم لها يوجد وال توجد فال الشعب يزيلها يوم تزول ولكنها
… الحالتني يف الشعب لحق نكران وال إبقائها، أو إزالتها يف حق له يكن لم لو أزالها من

رعاياه. قضاه بما كاي يش يوان «إلمرباطورنا» شأن فال
واضح هو كما الصينية الدولة كلفت أخرى، فصول تلتها املرسحية من فصول هذه
ولو املجون، كهذا ومجون الهزل كهذا هزل بالجربوت يوصف أن صح لو الجبابرة جهد
أضعاف لنجحت التكاليف هذه ُعرش ومخرجيها ممثليها كلفت تمثيل مرسحية كانت أنها
بعد ولكنها سنوات، بعد واستعيدت شهور بضعة األقل عىل تمثيلها ودام النجاح، هذا
فإن أسابيع، بضعة من أكثر الصينية السياسة مرسح من تشغل لم العناء هذا كل
يف كتفيه عىل الطيلسان وأسبغ رأسه عىل التاج وضع منه» الرغم «عىل «اإلمرباطور»
مارس شهر من والعرشين الثاني يف — باختياره — وخلعهما (١٩١٦) السنة مطلع
دام ما الجمهورية برئاسة قانع أنه وأذاع الشعب، ملشيئة أيًضا املرة هذه مستجيبًا

اإلمرباطور. لقب من ينفر الشعب
وإنما لطاعته، يخلعهما ولم للشعب مطيًعا والطيلسان التاج يلبس لم إنه وبديه
حسابًا يحسبه ولم استطاع ما بامللك يتشبث أن وحاول وآخًرا، أوًال الشعب عىل افرتى
به فعصف أعوانه، صميم وبني أمثاله يف املطامع لخسة وال الوطنية يف النفوس لصدق

الحساب. صواب غري بها يفخر قدرة من له كان وما الحساب، خلل
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تجاوبت حتى وأذنابه حاشيته من التهاني يتقبل عرشه عىل جلس أن إال هو وما
املتعاهدين: اإلخوان اسم عليهم أطلق الذين ياتسن سن أعوان بصيحة الصني أرجاء
للمظاهرة تخرج أن منها الفتية الطوائف تباِل ولم الوطن، أنقذوا الجمهورية! أنقذوا
الشعوب عادات أن أخرى كرة التجربة وأثبتت وبرصه، سمعه بني النداء بهذا والهتاف
من تبلغ لم السياسية األحزاب فإن املستعارة، النظم من بها وألصق لها أنفع األصيلة
الصني تعودتها التي و«األخوات» الجماعات بلغته ما بعض املحنة هذه يف وطنها خدمة
عىل وأقدرها الجماعات هذه أنشط املتعاقدين» «اإلخوة جماعة وكانت السنني، آالف منذ
البالد أقىصأطراف إىل جماهريه بني وجهرة ا رسٍّ األخبار ونرش وقيادته العام الرأي تلبية

املغتصبة. «اإلمرباطورية» وذهاب الطاغية سقوط بعد نشاطها عىل وثابرت النائية،
وقًعا أهون يكن لم املحنة هذه يف الخيانة فعل إن يقال: أن للتاريخ الصدق ومن

قيل. كما جنسه من آفة يشء ولكل والنخوة، األمانة فعل من وزمرته يوان عىل
استقاللهم وأعلنوا حذوه املطامع أصحاب من املحتالون حذا واحد أسبوع ففي
ومأجوريه، أذنابه من كانوا هؤالء معظم أن نفسه يف وحز أقاليم، عرشة من بأكثر
الكربى الطامة عليه أطبقت حتى تالحقه املستقلة الداخلية املمالك وأخبار امللك فاعتزل
يف والكمد الغم عليه فقىض … وصنائعه أعوانه أقرب وعليهما وهونان رشوان باستقالل
نزوله عىل وال شهور ستة العرش إىل صعوده عىل ينقض وملا يونيو، شهر من السادس

شهور. ثالثة عنه
وبني وبينه خاصته وبني بينه وفاته قبيل ينادي كان املرتد يوليان أن التاريخ روى

املسيح». «السيد يعني انترصت! لقد الجلييل، أيها نفسه:
لنفيها داعي ال معقولة رواية أنها بيد اليقني، ثبوت تثبت لم هذه التاريخ ورواية
والسالح املال يفعله وما وسلطانه بدهائه املعتز الصيني، الباقعة كان فقد واستغرابها،
هذه ياتسن سن يطاع كيف موته، قبيل العجب ويعيد العرش عن نزوله قبيل يعجب
صيحة تكرر أن يوان صيحة وتكاد عتاد، أو مال أو سلطان وبغري دهاء بغري الطاعة

يوليان.
دهشة كانت فقد القوية، الزعامة فعل من الدهشة بهذه الصني باقعة ينفرد ولم
العجيبة الحمية عن مارتني برنارد كتاب يف وجاء دهشته، من أعظم الغربيني مستشاريه
سوغت التي االجتماعية الفقهية الفتوى صاحب موريسون الدكتور أن Strange Vigour
الدكتور إليه دعا للصني، الحكم أنظمة أصلح امللك أن وقررت العرش اغتصاب ليوان
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الدنيا مفارقة قبل له يعرتف أن وهمه احتضاره ساعة ياتسن سن أستاذ كانتيل جيمس
التخذ معرفته حق عرفه كان لو وأنه الشخصية، وعظمته ياتسن سن قوة جهل قد بأنه

للناس! معروًفا هذا اعرتايف يصبح لو وبودي قال: مجراه، غري مجرى الصني تاريخ
األجانب يقصها لها عداد ال نوادر من الرجل هذا رزقها التي الهائلة املكانة وتتجىل
املكانة كلمة كانت وربما قومه، من والعامة الخاصة عن فيها ويتحدثون والوطنيون
الزعماء، جميع يرزقها ال التي العجيبة الخاصة هذه عن الصحيح التعبري من أضعف
داللتها، حق عليها تدل أن أحرى السطوة كلمة لكانت محبة أو ثقة مكانة أنها فلوال
كوين موريس الجنرال روى كما — منفرًدا بشخصه نجح ملا روحية سطوة أنها ولوال
السكان. لروع تهدئة املدينة، وراء جيشه مع باالرتداد عاص جيش قائد إقناع يف —

واملحاسبة التبعات تحميل يف املرعية عادته إىل يشري ما األخبار بعض من وتقدم
عىل وجريًا ونصحه، تذكريه من ذمته يربئ حتى أحد عىل العداء يشهر ال فإنه عليها،
الدستور تحدي من يحذره هنج يوان يل وكيله إىل يوان وفاة بعد أبرق العادة هذه
هذا وكان عرشه، إىل «بوتي» الصيني اإلمرباطور وإعادة امللكي االنقالب طالب ومجاراة
فلما وأشياعه، ياتسن سن من بعيًدا الشمالية بالعاصمة ويقيم منصبه يتوىل الوكيل
املوقوتة، الحكومة إليه أسندته الذي املنصب وعن منصبه عن تخىل الربقية إليه وصلت
يأمن يكاد وال األقوياء يطارده الذي للزعيم مرضاة عليه القادرين بغضب يحفل ولم

رأسه. عىل
القائد صفات أبرز والعناد الصالبة أن الحديث الصني لتاريخ املتتبعون ويعلم
مع وفاق عىل شيان يكن ولم الصني، زعامة عىل ياتسن سن خليفة شيك كاي شيان
بيد الخالف، هذا يف دائًما يخطئ ولم مرات فخالفه خطة، وكل موقف كل يف أستاذه
خجًال روغانه يداري أن له تسنى كلما لقائه من ويروغ بعيد، وهو يخالفه كان أنه
بل العظيم، أستاذه مع األدب بهذا شيان ينفرد ولم بالخالف، لوجه وجًها مخاطبته من
باملعاندة لقاءه يتقون جميًعا فهم معارضيه، أو الرجل تالميذ من غريه يحكيه مثًال كان
كل عىل الجامحة البهيمية بسورة ويجرتئ يجهله من إال عليه يجرتئ وال واملكابرة،

مقام.
وأحابيله ومناوراته يوان طغيان قاومت التي هي قومه من العامة بني هذه ومكانته
ونرشت العرش عىل وأجلسه مؤتمره اجتمع فلما أمة، كل من الدهماء بها ينخدع التي
كل عىل يرتدد الذي السؤال كان املستمعني جماهري وبني املنابر وعىل الصحف يف وثائقه
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عن أذنيه السائل يوصد ثم املوقعني؟ مع توقيعه وأين ياتسن؟ سن يقول وماذا لسان:
مقال! كل

دوائر يف عرًضا صادفتهم كلما السذاجة هذه من األمريكيون تضاحك وطاملا
اسم عرفوا املتحدة بالواليات املقيمني الصني أهل أن ذاك فمن واملعامالت، األعمال
الزعيم، ثقافة مصادر عىل الكالم عند إليه اإلشارة سبقت الذي وليام موريس الدكتور
وهم — صحفي من محادثة أو محام من نصيحة أو تجارية وثيقة يف اسرتابوا فإذا
وليام، الدكتور من كلمة لنا هاتوا يناقشهم: ملن قالوا — الدكتور يقيم حيث بمانهتان

الدكتور. من الكلمة يسمعوا لم ما قط محاولة تجدي وال
فلما سنة، عرشة بست الزعيم وفاة بعد ١٩٤١ سنة إىل الثقة هذه تضعف ولم
١٠ مناسبة تغتنم أن الصينية اإلعانة صندوق أمينة ماسون فرانسس مسز أرادت
عىل واقرتحت الجمهورية، بعيد االحتفال يوم للصدقة الدعوة لنرش ١٩٤١ سنة أكتوبر
عنهم، مروية بأحاديث مشفوعة الصحف يف تنرشصورهم أن الصينيني عامة من طائفة
نفهم ال ولكن هذا، نفهم نعم، جوابهم: كان بالدهم، فقراء عىل العطف بها تستجلب
أو الشيخ هذا صورة تعمل أن عىس وماذا هناك؟ يعيشون أناس إلعانة تصوروننا ملاذا

املنكوبني؟ وإطعام الجراح وضمد اليابان حرب عىل الجند لتقوية املرأة تلك
مكاتبهم يف حرضوا الذين املصورين ترصف وأن الغيظ من تجن أن السيدة وكادت
مستشهًدا وليام موريس دكتور اسم أحدهم وذكر حوارها. سماع عىل ساعة نحو وصربوا
بنج مسرت الطائفة زعيم وجه عىل فالحت الحوار، بموضوع لها عالقة ال مسألة عىل به
وسألهم: إشارة، وال رمز وال كتابة بال املمحوة كالصفحة برهة لبث أن بعد حياة، بارقة
حسن، لهم: قال أخباره، بعض إليه ونقلوا نعم، له قالوا فلما الدكتور؟ معارف من أأنتم

… صورتنا معها تنرشوا أن لكم وآذن بالدنا عن بقصة أحدثكم اآلن
فأنبأهم املحامني أحد فاستشاروا مالية مشكلة الصينيني التجار من لتسعة وكان
علينا أشار إن قالوا: البيانات، ببعض هناك وإدالءهم املحكمة إىل ذهابهم تستدعي أنها
وحاول … غريك محاميٍّا للمشكلة مختارون فنحن وإال ذهبنا، بالذهاب وليام الدكتور
حتى شيئًا منهم يفهم فلم أسنان، طبيب وهو بالقضية الدكتور عالقة يفهم أن املحامي

90



أعماله من

جميع عند الغريب القومي «التفويض» هذا رس منه وعلم التلفون، عىل بالدكتور اتصل
املتعلمني.1 غري من حديثًا الوافدين سيما وال باملدينة، الصينيني

أبا سموه بمن الوطن أبناء ثقة ولكنها جمهورية، لرئيس رعية طاعة هذه ليست
الوالء بني تفرق فال مجاز أبوة الزعامة أبوة أن وتنىس األسالف، تقديس بالد يف الوطنية

واألجداد. اآلباء لعبادة والوالء لها
يسميه الذي املزاج ذوي أو الخيال ذوي من أنهم الصني أبناء عن يؤثر ولم
الشعرية الحماسة بصفة الحياة صبغ به ويقصدون «الرومانتيكي»، باملزاج الغربيون
الحس بمقادير األمور يقدرون أرضيون عمليون قدمنا كما فالقوم الوهمية، والفخامة
الواقع معارض يف شواهده ويلمسون ويدركونه يبرصونه بما إال يعجبون وال القريب
منهم الثقة كسب بل واألباطيل، بالخياالت يسخرهم لم ياتسن سن فزعيمهم والعيان،
نزاهته ثبوت من الناس عند بالعظيم الثقة إىل أدعى وليس اثنان، فيه يمرتي ال بيقني
وقد الحياة، مطامع وال املوت مخاوف يبايل ال أنه ويقينهم واملخاوف، املغريات أمام
وسماعه رؤيته يف كالشك فيها الشك أصبح حتى الرجل نزاهة يف عندهم اليقني هذا رسخ

الزعماء. وقدرة الرؤساء رئاسة تبلغه ال ما اليقني بهذا فبلغ شخصه، ووجود
وأذهل عنها، بمعزل وجود له يبق لم حتى رسالته يف فني الرجل أن والواقع
الحثيث بالسعي ذلك قبل أذهلهم كما الجمهورية قيام بعد بنشاطه وخصومه أنصاره
فبينا مكان، كل يف توجد التي الجان طبائع أصحاب من يُحسب أن وأوشك إقامتها، إىل
والسواحل الجزر من أو اليابان، من تقل له برسالة وإذا بشنغهاي هو إذا بكانتون هو
املنافذ وسدوا به أحاطوا أنهم مطارديه إىل ويخيل الشمال، إىل الجنوب من املستطيلة
مؤتمر منصة عىل أو سفينة ظهر عىل أو جيش قيادة عىل بأخباره يسمعون ثم عليه
وأشياعه أتباعه إىل يخيل وبينا إليه، دعوته وصلت وكيف احتشد كيف يدرون ال حاشد،
«وعليهم النرص عليهم وتحتم النضال إىل تثريهم منه باألوامر إذا واستكان يئس قد أنه

املطلبني. أيرس فالنرص بالهزيمة» لهم طاقة ال ألنهم يظفروا؛ أن
ولوه إليه، حاجتهم تشتد منصب كل الجنوب يف املجتمعون األمة وكالء واله وقد
مع السفارة إليه وفوضوا الجمهورية لرئاسة انتخابه وأعادوا الشمال، عىل الحملة قيادة
والنكبة، للموت التسليم بمثابة املناصب هذه من منصب لكل قبوله وكان يشاء، من

.Maurice William and Sun Yasten ياتسن وسن ويليام موريس كتاب من 1
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مرة قبل بل فيهما، مظنة وال عرس وال خطر ال حني إال يرتدد ولم وأعرسها أخطرها فقبل
الطابور لدسيسة ا ردٍّ القنصلية، نظام عىل الحكومة إلدارة سبعة من واحًدا يكون أن

بكني. من بإيعاز الجنوب يف يعمل كان الذي الخامس
عاصمة كمعناها بكني منفصلني، وطنني والجنوب الشمال قسمة عىل أياًما وساوموه
عىل يجيب األهلية للحرب كراهته عىل فكان الجنوب، عاصمة كمعناها ونانكني الشمال،
متحدة نصفها مثل يف بقيت لو الصني إن ويقول: الكاملة» «الصني بصيحة املساومة

املنعزلتني. العاصمتني ذات الصني من وأقوى أصح كاملة
أصبح وحتى جدرانها، عند ينتهي العاصمة سلطان أصبح حتى الفوىض وعمت
فإذا العاصمة، دواوين تقره الذي الحكم هو القواد بني الطبيعي» «االنتخاب حكم
الطبيعي» «االنتخاب هذا تقر أن العاصمة فوظيفة وينازعونه ينافسونه من القائد غلب

والعقاب! بالذم املغلوب ويشيع
الفوىض هذه مذاهب بني الجليد الزعيم صرب فهو املثل به يرضب صرب كان وإذا
سنوات بعد منها القادة لتخريج العسكرية املدارس يفتتح كان القادة: هؤالء ومنازع
الذي الطبيعي» «االنتخاب بحكم الطاعة وإلزامهم املتنازعني، القادة قهر عىل قادرين

إليه. احتكموا
إىل يثوبون خصومه ألد يرى كان أنه — حالوته من أو — الصرب مرارة من وجرب
للغد تحتفظوا ال باسًما: لهم يقول فكان وعصيانه، مناقضته عىل حقبة بعد حقبة رأيه

اليوم. مخالفة عىل بالندم
ألنه رضورة؛ لغري والعناد بالتشبث الخصوص عىل األجانب من الناقدون عابه وقد
من أناس وكان املصري، كان ما كائنًا التقسيم إىل ترمي مساومة كل رفض عىل أرص
فلما العنيد، الزعيم منه أعفاهم لو يودون عنتًا املقاومة كلفتهم كلما يوافقونهم قومه
كما يتشبث لم أنه يحسب من منهم كان الوقت فوات بعد النوازل ونزلت نحبه قىض
يؤجلون التي املالمة من فرغ ملا عاش أنه ولو النكري، تشديد من الكفاية يبلغ ولم ينبغي

انتهاء. بغري الغد، بعد الغد إىل عليها الندم
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الدول مع

فهو منها ابتعد ما فكل العالم، مركز أو الوسطى بالبالد بالدهم الصينيون يسمي
ومجاهل. أطراف

من مقربة عىل أقام فمن العقيدة، وهذه الشعور هذا تبادلهم العالم بالد وكانت
من حيز عن يتكلم كأنما عنها يتكلم ولكنه منها، مقربة عىل أنه يعلم الصني تخوم
القارة غرب إىل يقيمون الذين النحل أصحاب بعض يزال وال جدار، وراء معزول األرض
تفارقه فإنما العالم روحه فارقت فمن األخري، العالم هي الصني أن يعتقدون اآلسيوية

الصني! بالد من الشمس مطلع إىل لتذهب
األسفار، يف بأنفسهم طوحوا الذين أن بغرابتها، أو الصني، ببعد الشعور وزاد
الذين الرحالني كدأب التهويل يف ويبالغون يهولون أوطانهم إىل قفلوا إليها ووصلوا
ومعاطبها، مراكبها يساوي يشء أجل من األهوال ركبوا أنهم الناس يوهموا أن يحبون
كان زمان وجاء اإلغراب، من الغاية إىل وصفه يف يغربوا حتى الغريب يقنعهم فال
مضارب من وأصبح الصني، عن حديثًا وهلة ألول يحسبه غريب كل إىل فيه املستمع
هذه أي إيل» بالنسبة صيني «هذا يقول: أن كالم استغراب يف املتكلم يغلو حني األمثال

السامعون. بها يتفاهم التي اللغات عداد يف تدخل ال لغة
بهذا تزال ال وهي املستعمرين أيدي من االقرتاب جد اقرتبت أنها الصني حظ ومن

واملغرب. املرشق أمم عند الغرابة من املكان
البحر شواطئ عىل قائمة وهولندة وفرنسا وإسبانيا والربتغال الربيطانية فالجزر
جاورها، وما الهند إىل واالستعمار االستطالع برواد وصلت قد كانت ولكنها األطليس،
كلما أمامها الوحيد االمتداد خط الصني وأصبحت قوسني، قاب الصني من فأصبحت

املتغلبني. الطامعني بني املقام بها ضاق أو التوسعة يف طمعت
ما أقرب الصني كانت االستعمار ميادين عىل أعينهم وفتحوا النائمون هب وملا

… عليه قدروا ما منه فتناولوا تناولوه،
ُعرف الذي عرش التاسع القرن منتصف بعد االستعمار لسباق واليابان روسيا هبت
العاقبة، مأمون غري الهند من االقرتاب أن روسيا وعلمت الكربى، االستعمارية بالهجمة

الصني. من إليها أقرب تجد فلم
املكان، بها يتأخر ولم الزمن بها تأخر وإنما القربى، يف لها خيار فال اليابان أما

املنتهبني. مع نصيبها فانتهبت
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مكسب فهو منها جاء ما فكل العاملية، املنهبة هذه أخبار تستغرب ال والدنيا هذا كل
مباح. حق فهو مأخوذ وكل الغريبة، املجاهل تلك من للبرشية

الصني. حظ سوء من أو الصني حظ من ذلك
ينقل فلم منها، قصد غري عىل الصينية الدولة بها تربعت بقية املكيال يف وبقيت
االستباحة يف للقوم ويميل الغريبة، النظرة تلك يسوغ غريب كل إال عنها الناقلون

واالنتهاب.
من الدواعي وتجمعت الهاجمني، من كره عىل توقفت ثم عنان، بغري هجمة وكانت

الهجوم. ذلك لتوقيف الجهات شتى
عىل فرتيثوا عليها، يتنازعوا أن أشفقوا الغنيمة عىل الهاجمني أن الدواعي هذه فأول

وارتقاب. قلق
يف األمان ميزان عىل خوًفا املتحدة الواليات قبل من هذا بعد األهم الداعي وجاء
هو من أمامها وجدت أن تلبث فلم الفيليبني من إسبانيا أخرجت فقد الهادي، املحيط
الصني. وهي الفيليبني: جزر من وأضخم أكرب غنيمة إىل يتسابقون اإلسبان من أخطر
الباقية، الحصص عىل وتنافسها تنازعها من املستعمرة الدول حذر هذا حذرها ووافق
واستمعوا فتوفقوا مرياثه، تقسيم عىل يتفقوا وملا الرتكة صاحب يموت أن حذرها أو
لكل املفتوحة بالدار ينفرد أن أحدهم عىل وحرموا بالتوقف، املتحدة الواليات نصيحة
الباب بسياسة العامة االستباحة هذه أو الخاص التحريم هذا وسموا وداخل، واغل

املفتوح.
حجة عنه وزالت الغرابة، عنه زالت الغريب التنني أن الدواعي هذه غري وداع

االستباحة.
من وأنه يرطن أنه باحتجاجه فيثبت أرضه، استباحة عىل يحتج السماء ابن كان

السنني. وألوف الفراسخ ألوف تفصله آخر عالم
الفراسخ من املئات فتضيف وتغضب تحتج — السماء ابن رعايا — رعاياه وكانت
دعاة أرضه أبناء إال السماء ابن من أغرب يكن فلم األلوف، تلك إىل السنني من واملئات
االقرتاب بعض يقرتب أن التايبنج رسول أراد وملا … الرصاع دعاة املالكمني أو السالم،
املسيح شقيق إنه قال: العجائب، أرض يف األعاجيب أعجوبة جعلته التي قولته قال

واألسماع! العقول إىل الفريقني أدنى قومه من الوثنيون فكان األصغر،
وليس الصني، عن بالغريب ليس صوت جديد: صوت عىل أذنيه العالم فتح ثم
بها خفاء ال إنسانية نربة وفيها بها، خفاء ال صينية نربة لهجته يف العالم، عن بالغريب
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والقسوة القوة عرص بينهم، يسمعونه ما بعض من اإلنسانية إىل أدنى لعلها أو كذاك،
واالعتداء. والعداء

القديم. العالم من الحديثة النهضة صوت ذلك
األفهام. عىل والخفاء اإلبهام يف املثل بها يرضب وال تفهم التي «الصينية» صوت ذلك

ويتقرب. يتفهم العالم وانربى
العالم. من جزءًا الصني أصبحت

يريد منه قسم فكل نفسه، عىل املنقسم العالم أنه أيًضا املرة هذه الصني حظ ومن
السطو طريق بعد التفاهم طريق من ليأخذه يريده أنه إال جانبه، إىل الجديد الطارق هذا
واالعتداء. العداء وبالء والقسوة، القوة غائله من معه ويسلم ليسلم يريده وال والسطوة،
تجشمت الصني أن تعلم أن الصينية، النهضة بعد أبت، االستعمارية فالسياسة
لم كأنها وتطيله؛ لتبقيه ال القديم العهد مساوئ من لتخلص ضحاياها وبذلت متاعبها
ساسة إىل وخيل واإلهانة، الطمع من دأبها عىل فصمدت ضحية، تبذل ولم متعبة تتجشم
مظهًرا صار قد سيادتها من جزء واغتصاب الصني بقاع من بقعة احتالل أن الغرب
لها تكن لم ولو نظرائها بني تفقده أن الدولة عىل يعاب الدولية، الوجاهة مظاهر من
من يعوزها ما إىل نظرت الدول مراتب عىل تصعد أنها إيطاليا رأت فلما فيه. مصلحة
فطلبت مرافقها، من مرفًقا وال الصني سواحل عىل فرضة لها تجد فلم الوجاهة مظاهر
عليها تجرد أن وأوشكت آو»، تو «سان وميناء البحري فيوكني إقليم لها تؤجر أن منها

مقرتحاتها. قبول عىل إلرغامها حملة
القرن بداية قبيل كانت كما تزال ال أنها فرتى ١٩٢٢ سنة الدول تعود جرم ال
سيادتها عىل أمانًا الصني لتعطي واشنطن معاهدة عىل التسع الدول وتتفق العرشين،
لدخولهن يتسع الذي الباب فتح وتعيد فيها، بمزية تنفرد أن إحداهن عىل وتحرم

… املساواة سنة عىل مجتمعات
بهذا الدول رحبت الجنوب وحكومة الشمال حكومة بني الصني انقسمت وملا
بخري تعرتف ولم املتنازعني، الخصمني بني املطالب يف للمزايدة ذريعة وجعلته االنقسام
السري ويتابع مطالبها ويتقبل ألمرها يذعن بمن تعرتف أنها مًعا أفهمتهما بل الحكومتني

تفصيالتها. بجميع القديم العهد سياسة عىل
عىل تعمل وال ياتسن سن حكومة تعرف ال أنها موجزة، بعبارة ذلك وفحوى
يوم خارسة أنها وتحسب مستباحة، سوق كأنها الصني إىل تنظر تزال وال مؤازرته،

تستباح. ال حوزة الصني تصبح
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االستعمارية. السياسة تعنيها التي باللغة عمليٍّا» «سياسيٍّا الرجل يكون أن واملطلوب
بهذا عمليٍّا سياسيٍّا الوطن» «أبو يصبح أن إال البرشية الطاقة عليه تقوى يشء وكل

املعنى.
األمم. زعامة يف الحرج أقىس الحرج، هو وذلك

والرشف. الصدق ومظلمة العظمة مسكنة هي وتلك
مرجًحا الواقع، بمنطق عليًما حكيًما عمليٍّا سياسيٍّا بكني يف محتال نهاز كل كان لقد

واالستعمار. الخيانة بميزان املضمار، هذا يف ياتسن سن عىل
رءوس إىل بحاجته رصح أنه العملية الحكمة من استطاعه ما فغاية ياتسن سن أما
عوًضا التعمري مشاريع يف األموال لتثمري الباب فتح يكون أن وأراد األجنبية، األموال
الشعب عىل املفروضة واالقتصادية القضائية واالمتيازات املدعاة األجنبية الحقوق عن
األموال تثمري عىل الطرفان ويتفق الطرفني، باتفاق الجائرة املعاهدات فتلغى والحكومة،

حكومتها. وحرية استقاللها عىل يحيف وال الصني يعمر بما
متعارضتان: سياستان فيها للصني كانت األوىل العاملية الحرب نريان اشتعلت وملا

الجنوب. وسياسة الشمال سياسة
لليابان تسلم كانت شيئًا: تأخذ وال يشء كل تعطي فكانت الشمال سياسة فأما
عىل اإلرشاف وتخولها األملان عنها جال التي األرض وتقطعها الحماية، حقوق يشبه بما

العاملية. الحرب يف وتشرتك واملعسكرات، الدواوين
تدخل أو الحياد تلتزم فهي — ياتسن سن سياسة أو — الجنوب سياسة وأما
مطالب قبول مع الحرب يف لالشرتاك موجبًا حال أية عىل ترى وال ضمان، عىل الحرب

اليابان.
بكني، حكومة لغري فيها مصلحة ال التي السياسة هي الشمال سياسة أن وواضح
البقاء. عىل السياسية ومناوراتها بأموالها لالستعانة الدول إىل التزلف غري لها باعث وال
أكرب خسارة الصني تكلف وال كسبت، إن للصني تكسب الجنوب سياسة أن وواضح

خرست. إن الواقعة، الخسارة من
وأيهما الصني، إىل بالنسبة الحكيمة العملية السياسة هي السياستني أي وواضح

لالستعمار. بالنسبة الحكيمة العملية السياسة هي
يكن مهما الصني إىل بالنسبة العملية الحكمة يرتيض األجانب الساسة من أحد وال
وصبغة صبغته تكن مهما املجال هذا يف أجنبي لسيايس استثناء وال الوضوح، من حظها

الحكومات. جميع تنكرها ثورية حكومات ومنها إليها، ينتمي التي الحكومة
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انتهاء بعد بكني إىل قصد الروسية الثورة حكومة رسول أن القدر سخرية فمن
الرسول هذا وكان الجنوب، بحكومة مقدمه أول يعرتف ولم سنوات، بثالث العاملية الحرب
برشى وهي املعاهدات حقوق عن النزول برشى الصني أهل إىل يزف — جوف أدولف —
الدولية برامجه أصول من وأصل سياسته عنوان ألنها بالرتحاب؛ ياتسن سن يتقبلها
الشمال، بحكومة العرتافه أحد يعجب لم رسالته عن كشف عندما ولكنه والوطنية،

الجنوب. لحكومة وتجاهله
ويحتفظ يديها، من خرجت حقوق عن حكومته نزول الصني يبلغ الرسول هذا كان

الحديدية. السكك منافع وهي تملكها، التي باملنافع
الشمال. إىل أقرب الحديدية السكك وهذه
فيها. املساومة إىل أقرب بكني وحكومة

مًعا والسياسة الجغرافية مع وأنه الشمال، يستقرب أن العملية السياسة فمن
املنال. لقريب

وندرة بطبيعتها، العظمة لندرة نادرة، الزعامة لعظمة مقياًسا تعترب التي القوى إن
جميًعا أندرها تكن لم إن — القوى هذه أندر ومن الواحد، الزعيم نفس يف قواها اجتماع
رجاء. كل يضيع حيث مكامنه من الرجاء وابتعاث اليأس مغالبة عىل الزعيم قوة —

عالقات أو العالم حوادث يف الرجاء ذلك مصادر عن يبحث حني الباحث ويحار
مصدر إىل يهتدي وال والتثبيط، اليأس مصادر من تكون أن أحرى أنها له فيبدو الناس،

لآلخرين. وتخلقه لصاحبها الرجاء تخلق التي الزعيم سليقة غري يف لها
إىل الدعوة أيام من مرات، بعد مرات ياتسن سن نفس يف الزعامة قوى امتحنت وقد
نحسب فال وأعدائه، أعوانه وبني أمته يف االنقسام أيام إىل الرئاسة أيام إىل الثورة أيام

األوىل. العاملية الحرب أيام امتحانها من أعضل قط المتحان تعرضت أنها
حوادث يف أو أمته حوادث يف أو العالم حوادث يف اليأس عوامل إىل التفت أنه فلو
الحالم يراود أمل كل عنه ويحجب يأًسا يمأله ما منها كل يف لوجد وخاصته؛ أصحابه

الخيال. يف املمعن
بأملانيا، عالقتها فقطعت األمريكية الحكومة دعوة استجابت قد الصني حكومة كانت
هي فإذا املنترصة، الدول مع الصني وجلست الصلح مؤتمر وانعقد الحرب انتهت ثم
تركة من كأنه لليابان شانتونج بإقليم يتربع باملؤتمر وإذا املنهزم، العدو معاملة تعامل

الصينية! باألرض له عالقة وال أملانيا
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باالستسالم اشتهارهم مع الصلح معاهدات توقيع عىل بكني مندوبو يجرؤ ولم
فاكتفوا العام الرأي يف ياتسن سن أثارها التي الثورة من الرهبة وغشيتهم الغربية، للدول
وهم باريس وفارقوا أملانيا، صلح عىل التوقيع عن وأحجموا النمسا، صلح عىل بالتوقيع
عليها. املسيطرة الدول وسخط العام الرأي سخط بني حكومتهم ينتظر مما وجل عىل
القيارصة حكومة تحلف الروسية الثورة حكومة كانت بسنتني املؤتمر انعقاد وقبل
سن وكان الخصوص، عىل األقىص الرشق يف سياستهم غري خارجية سياسة لها وتعلن
سنوات، بست سبقتها التي الصينية الثورة من نسخة الروسية الثورة إن يقول: ياتسن

املصري. بحسن ويتفاءل واالستعمار القيارصة عهد بزوال يهنئه لينني إىل فأبرق
برسلها القيرصية عىل الثورة حكومة وترسل العاملية الحرب بعد سنوات تميض ثم
املساومة تكون حيث إىل يقصدون أو بكني، إىل يقصدون هم فإذا الصينية، األمة إىل
ال قوم ألنهم ومقاصدها؛ وقادتها الصينية الثورة ويتجاهلون واالمتيازات، األقاليم عىل

يساومون! وال يسامون
العاملية! السياسة يف الرجاء يأتي أين ومن

القارة أو األمريكية القارة من الثائرين؟ أو املحافظني من الرشق؟ أو الغرب من
آسيا؟ يف وقدم أوروبة يف قدم لها التي األمة من أو األوروبية؟ القارة أو اآلسيوية

واألرجاء. اآلفاق بني الناظر نظر أينما رجاء ال
زعيم. قلب وهو رجاؤه، يفقد ال واحد ينبوع يف هناك ولكنه

تفتح ال ألنها الروسية؛ الثورة رسول وجه يف أبوابها بكني تغلق أن املقادير وتشاء
الكربى. الدول إذن بغري أبوابها

بنواب — جوف أدولف — الرسول هذا والتقى الجنوب، باب الرسول أمام فانفتح
وهو الروسية، الثورة يف والتهييج التنظيم دعاة أقدر من داعية وتبعه ياتسن، سن
أو األوىل، دروسه تلقى حيث أمريكا يف يسمى كان كما «بريج» أو بورودين، ميخائيل
الثالثة الدولة بأمر ذهب حيث املكسيك يف يسمى كان كما Grusenberg جروسنربج
يف كان إذ والوسطى؛ الشمالية وأمريكا روسيا غري أخرى بالد عرف وقد الدعوة، لنرش

كمال. ملصطفى مستشاًرا كان ثم الثورة، عىل يحرض سكوتالندة
فأشخص الروسية، البالد يف حقيقتها عىل األمور يستطلع أن ياتسن سن وأراد
الصينيني الطالب من واملعلومات األخبار واستقىص شيك، كان شيان األكرب تلميذه إليها

اليابان. عىل السخط شيوع بعد روسيا مدارس يقصدون كانوا الذين
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نفسها الصني يف ياتسن بسن للتشهري السانحة الفرصة تغتنم أن بكني يُفت ولم
واألجنبية الوطنية الصحف ألسنة فأطلقت تساومها، التي واألمريكية األوروبية البالد ويف
للشيوعية الدعوة وترويج املتمدن، العالم وبالد بالده بني العالقة بإفساد الرجل تتهم
حظرية من «املارق الزعيم جانب من الخطر ناقوس وتدق قومه، بني الفوىض ومذاهب

الحضارة.» وحظرية الوطن
تدبر االغتيال ومؤامرات واملغرب، املرشق يف اآلذان تصم املسخرة الضجة هذه وبينا
بينه مناقشة كل يبدأ الرجل كان والشبهات؛ التهم هذه جراء من وخاصته الزعيم لقتل
وصيانة الصني استقالل وهو اتفاق، كل يف املرعي املبدأ إىل بالتنبيه الروس سفراء وبني
ثم الشيوعية، والدعوة السياسية الصداقة بني والتفرقة أرضها، عىل لها السيادة حقوق
يرجعوا أن السفراء من فيطلب الخاصة املناقشات يف املبدأ هذا عىل بالتفاهم يكتفي ال

الطرفني. بتوقيع املأل عىل يُذاع عام بيان يف إلقراره حكومتهم إىل
مطلعه: ويف ١٩٢٣ سنة يناير شهر من والعرشين السادس يف البيان هذا وصدر
نظام أو الشيوعي النظام بتطبيق تسمح ال الصني أحوال أن يرى سن الدكتور «إن
أن إليه ويضيف الرأي، هذا عىل اإلقرار كل يقره جوف مسيو وأن السوڤيتية، املجالس
وحدتها استكمال هي والتعجيل باالهتمام قضية كل من أوىل هي التي الصني قضية

«… واستقاللها
بأن قاطع وعد ثم الحديدية، السكك مسائل عىل االتفاق قواعد عن كالم ذلك وييل
أقاليم إىل خاصة وإشارة الصني، أجزاء من جزء استقالل عىل تعمل ال الروسية الحكومة

جاورها. وما منغوليا

وجالء القدوة، بهذه الدول إغراء هي البيان بهذا الزعيم توخاها التي العملية والسياسة
من وخارًجا داخًال الباطلة املخاوف ودرء الشيوعية، الدعوة من موقفه عن الحقيقة
الدولية عالقاته ولخص يسمونها. كانوا كما الثورة حكومة أو الوطنية الحكومة نيات
عالقته عن وكلمة شيوعية» وال روسية «صداقة وهي بالروس عالقته عن كلمة بكلمتني:
Modernisation and تغريب وال تجديد أو غربية» وال «عرصية وهي الغربية بالدول
ويريد الصني، كيان عىل املحافظة وهي واحدة: كلمة يف وتجمعها no Westernisation
وكيانها الحديثة، الحضارة أجل من العريق مرياثها يف تفرط فال الروحي كيانها بذلك

الجائرة. املعاهدات تقيده وال الدول دعاوى تشوبه فال السيايس

99



الصني أبو ياتسن سن

الدول نحو خطته إعالن بعد حزبه أعضاء إليه دعا الذي العام املؤتمر يوم ويف
كبرية خريطة يف مستغرًقا فرأوه املؤتمر، انعقاد قبل حجرته، يف أعوانه كبار عليه دخل
صورة هو الرسم هذا وكان … والجماعات األحزاب لسياسة بيانيٍّا رسًما عليها يمثل
االشرتاكية كلمات بعضها عىل كتب صغرية، حلقات عىل محيطها يدور كبرية دائرة
فسألهم: كتابة، بغري بعضها وترك واملاركسية، املال ورأس والشيوعية والديمقراطية
أي Ismisms؛ األزمات من تشاءون ما اكتبوا الحلقات؟ هذه يف تكتبوا أن تريدون ماذا
تكتبون ما يهم وال الحروف، بهذه اإلفرنجية اللغات يف تنتهي التي املذاهب عناوين من

الشاملة. الوطنية دائرة وهي الحلقات، بجميع محيطة الكربى الدائرة هذه دامت ما
هي الصني كيان عىل املحافظة أن واألجانب الوطنيني من يعامله من كل وعلم

فيها. هوادة ال التي الراسخة القاعدة
االستقالل له يزينون الدول قبل من الرسميني وغري الرسميون السفراء إليه سعى
فلم بكني، بحكومة اعرتافه أثر عىل باستقالله الدول تعرتف أن ويعدونه حوزته، يف بما
التعرض عن بالكف الدول مطالبة عليها جوابه كان أو املساومة، هذه عىل بالجواب يعن

الجنوب. حكومة أو الشمال بحكومة خاصة كانت سواء الداخلية الصني لشئون
«لجاجة وظنته بطلبه، تحفل فلم كانتون يف الجمارك عن بالتخيل الدول وطالب
البضائع عىل الرسوم تحصيل يف وأخذ الجمارك فاحتل بالكالم. وتنتهي تبتدئ رشقية»
التهديد واتبعوا باملحارصة وهددوا أعينهم يصدقون الدوليون املندوبون يكد فلم الواردة،
الذي اليوم يف فأنذرهم فعًال الجنود ونزلت فيها، الجنود وإنزال الحربية السفن بتسيري
إىل الدول واضطرت مراكبها، إىل ترجع أو الجمركية الرسوم ليزيدن الرب إىل فيه نزلت
االسترياد. ونظام الرسوم لتحصيل جديدة رشوط عىل والتفاهم املظاهرة هذه تغطية

املطامع مجاراة من «دوليٍّا» كسبت كلما «شعبيٍّا» تفقد أنها الشمال حكومة وأحست
مجاراة مع األمة مجاراة تصطنع لم إن طويًال وجودها عىل تأمن ال وأنها األجنبية،
الفرنيس الدستور من ا مستمدٍّ عرصيٍّا دستوًرا (١٩٢٣ سنة (يف فأصدرت الكربى، الدول
تتقرب أن عىس النيابية النظريات أرقى فيه وتخريت الحديثة، األوروبية الدساتري وبعض
أن الدستور هذا يلبث فلم الجنوب، وأبناء الشمال أبناء من املجددين طوائف إىل به
لقاعدة مناقًضا ويعتربه ياتسن سن ينكره أساس عىل لقيامه وتطبيقه، نرشه قبل طوي
مطابق حسن وظاهرها الفدرالية، الحكومات أساس هو وذاك الصني، كيان عىل املحافظة
األمريكية، الجامعات من املتخرجني الناشئني من جمهرة ارتضاه الذي األمريكي للنظام
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االستقالل يف الطامعني الواليات وحكام بكني حكام بني املساومة إىل يرمي سيئ وباطنها
الفدرالية. الوحدة باسم

من الحذر شديد كان ياتسن سن أن ييل فيما وسريون تقدم فيما القراء رأى وقد
أما املتفرقة، األمريكية الواليات بني االتحاد صلة كانت الفدرالية فإن الخاطئة، القدوة هذه
املتمردين. والخوارج املطامع أصحاب بني املتحدة لألمة تفريق فهي الصني يف الفدرالية
التي املحاوالت هذه بعد ياتسن سن نفوذ تتجاهل أن الشمال حكومة تملك ولم
إليه فتوسلت ورائها، من املبيتة لألغراض واتهامه عليها، باعرتاضه جميًعا أحبطها
قبل من تأتيه الدعوات هذه وكانت الوحدة، قواعد عىل للتفاهم بكني زيارة إىل تدعوه
فاعتقد بتأييده، الظهور من بكني يف أنصاره وخوف الجنوب يف مركزه لضعف فريفضها
التسليم، عىل الجنوبيني أعوانه ملساومة واسرتهانه اعتقاله أو الغتياله تنصب فخاخ أنها

عليه. املعروضة املسائل يف ومطالبه آرائه برشح واكتفى الدعوات لتلك يستجب فلم
ينارصه نفسها بكني يف العام والرأي جانبه يف والقوة جاءته فقد الدعوة هذه أما
من بها واملرتبصني عليها املتمردين بني مستضعفة مهددة بكني وحكومة بذكره، ويشيد
بالهيئات وبيانًا املقرتحات من طائفة بكني إىل سفره قبل وأرسل لها فاستجاب رعاياها،
الجمعية تلك يشهد أن واشرتط برمتها، األمة لتمثيل الوطنية الجمعية إىل تدعى التي
والعمال، الفالحني ولجان التجارة وغرف الصناعة ومعاهد الجامعات عن مندوبون

الطبقات. جميع من الطوائف وسائر
ومقرتحاته، مطالبه رفضت بكني حكومة أن الطريق يف فبلغه السفر أزمع ثم
الحادي يف إليها فوصل الشمال، عاصمة إىل املسري وواصل أدراجه، يعود أن يشأ فلم
الحجة يلزمها بما حكومتها يواجه أن وأراد (١٩٢٤ (سنة ديسمرب شهر من والثالثني

سياستها. عىل يقرها أن أبى كلما بها، ترميه أن تعودت التي دعواها عليها ويرد
املرض ومتاعب السفر متاعب عليه تراكمت حتى بالعاصمة ينزل يكد لم أنه إال
األطباء وأجمع املستشفى إىل فانتقل لعالجه، الوقت من متسًعا يجد وال يعاوده كان الذي
أنه فظهر الكبد يف خرَّاًجا يشكو أنه وظنوا الجراحية، العملية بإجراء التعجيل عىل
الطبيب عىل الحقيقة تخف ولم عالجه، من جدوى وال شفائه يف أمل ال مزمن رسطان
عن يشغله وال وزواره أصحابه فيه يلقى صغري بيت يف الباقية أيامه فقىض املريض
يعلمون وهم يعلم وهو بعده، من العمل وصايا خلفائه عىل يميل أن إال للموت االستعداد

األخري. الفراق بعدها يفارقهم معدودات أيام أنها
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وصيته يف كلمة وآخر (١٩٢٥ (سنة مارس شهر من عرش الثاني يف ياتسن سن مات
مع الصداقة وتبادل الجائرة املعاهدات وإلغاء األمة لتوحيد الوطنية الجمعية تنعقد أن

املساواة. سنة عىل الصني تعامل التي األمم

والتالميذ األحزاب

يف وأفعلها له أنفعها كذلك وهو كربيائه، يف الشعب أو اإلنسان يصيب ما املصائب أقىس
(سنة اليابان مع حربها يف الصني هزيمة كانت وقد غفلته، من وإيقاظه لعيوبه تنبيهه
القوة وعوامل هزيمتها علة عن تتساءل فأخذت النافعة، املصائب هذه إحدى (١٨٩٥
تعليل عىل فيها املفكرين آراء فاتفقت عليها، تنترص أن املحتقرة لجارتها أتاحت التي
منها. بنصيب اليابان أخذت التي العرصية باألنظمة العمل ورضورة الحكم بنظام ذلك
وصدرت نصحائه، بمشورة النيابية النظم اقتباس يف الناشئ اإلمرباطور ورشع
بغريها، التباعها تمهيًدا الدستورية التعديالت ببعض (١٨٩٨ (سنة األوىل مراسيمه
تسيطر كانت التي املشئومة املرأة لوال املنهج هذا عىل املتدرج للسري األمر والة واستعد
السعيدة»! «األمومة أي تزوهيس — القدر لسخرية — واسمها الحني، ذلك يف البالط عىل
القرص داخل دسائسها فأحكمت اإلصالح حركة من تطريت املشئومة املرأة فهذه
الحركة هذه أن إليها وخيل الناشئ، اإلمرباطور يدي من كله السلطان النتزاع وخارجه
مملكة من األوروبيني بها تطرد التي األساليب تعرف وأنها أطفال أالعيب الدستورية
غري عىل القدر وشاء األساليب، هذه إحدى املالكمني لفتنة تدبريها فكان السماء، ابن
قال كما صدرها، إىل اللكمات فارتدت بيديها، كله القديم العهد ترضب أن منها قصد

واألزمات. املحن أيام يف أكثرهم وما املستهزئون،
اإلصالح حركة تعقبت التي الرجعية الحركة أثر عىل سيايس حزب أول وولد
سن فأنشأ الحكومة، ودواوين البالط داخل بها القائمني واضطهاد باإللغاء الدستوري
التابعة بكاو بمقاطعة الصني تجديد جماعة أي هوي»؛ شنج «هسنج جماعة ياتسن

سنوات. أربع بنحو األوىل اإلصالح حركة بعد ١٨٩٢ سنة ذلك وكان للربتغال،
أوروبة يف طوافه وبعد اليابان يف مقامه أيام ١٩٠٥ سنة الجماعة هذه ووسع
لها يجعل ولم الصينية، األخوة جماعة أي هوي»؛ منج كوتنج «شنج جماعة فسماها
العام، املدير أي «تسنجيل»؛ باسم فيه العمل يتوىل إدارة مكتب لها جعل بل رئيًسا،

األجنبية. البالد يف وجدت حيث الصينية الجاليات وبني الصني يف فروعه وتتشعب
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فحولها الجمهورية، إعالن بعد ما إىل الرسية الجماعات نظام الجماعة هذه واتبعت
كانت أخرى جماعات إليها وضم الوطن، حزب أي الكومنتانج؛ باسم علني حزب إىل
الديمقراطي التقدم وحزب الشعبي التقدم وحزب املتحد الديمقراطي الحزب باسم تعرف
إسقاط تستلزم وال الدستوري اإلصالح إىل تدعو كانت أحزاب وهي العام، الشعب وحزب
وانتخبته الجمهورية، إعالن بعد ياتسن سن ومقاصد مقاصدها فاتفقت املالكة، األرسة
شياو (سنج لصديقه كعادته عنها تنحى ثم مؤقتًا الرئاسة فقبل اآلراء، بإجماع للرئاسة

األمناء. وحراسها الجمهورية الدعوة أقطاب من وهو جن)
هذا عمل كاي يش يوان للقائد الجمهورية رئاسة عن ياتسن سن نزول وبعد
«شنبتانج»؛ يسمى حزب وتأليف منه األحزاب بعض بفصل الكومنتانج؛ مقاومة عىل
والحزب الجمهوري بالحزب يسمون ممن الجديد الحزب هذا فتألف التقدم، حزب أي
لهذه ضحية جن» شياو «سنج الكومنتانج رئيس وذهب االتحاد، وحزب الديمقراطي
تميضسنة تكد ولم ،١٩١٣ سنة مارس شهر من العرشين يف يوان أعوان فقتله املكيدة،

الجمهورية. قيام عىل
منه، خرج من خروج بعد جديد تأليف إىل يحتاج الحزب أن ياتسن سن ورأى
بعد طوكيو يف تأليفه فأعاد وأمثاله، يوان سمارسة من إليه الخامس الطابور وتسلل
مركز انتقل ثم العام، املدير أي «تسنجيل»؛ باسم إدارته إىل وعاد رئيسه، مقتل من سنة
موقدي الحزب هذا أعضاء وكان كاي، يش يوان وفاة بعد شنغهاي إىل طوكيو من إدارته
تهدأ فلم السماء، أبناء عرش عىل إمرباطوًرا بنفسه يوان نادى يوم مكان كل يف الثورة
وكوانجستنج وكوانجزي وكويشو ويونان وشكيانج وهونان وشنغهاي ديرين يف الثورة
لدعوة بانتصارها عرفت التي األقاليم هي وتلك عرشه، عن يوان نزول بعد إال وشنيس

الرسية. الجماعة أيام أوائل من ياتسن سن
الفتنة نجمت ثم املؤقتة، كانتون لحكومة رئيًسا ياتسن سن انتخب ١٩٢١ سنة ويف
فعاد األجنبية، الدول وسمارسة بكني حكومة من بدسيسة الخونة القواد أحد دبرها التي
أن املرة هذه له وتيرس ،١٩٢٤ سنة جديد من وتأليفه حزبه تنظيم إىل ياتسن سن
العلمية تنج» «كوانج جامعة فأنشأ الحزبي، التنظيم أعمال غري أعمال إىل الحزب يوجه
للطلبة الحزب لجان وفتح وابتدائية، ثانوية متفرقة ومدارس العسكرية هوامبو وجامعة
جميع من كافة الصني أبناء يمثل أن للحزب ويكفل يناسبهم، نظام عىل والصناع

واألعمار. الطبقات

103



الصني أبو ياتسن سن

اشرتاك تقبل الصني كيان عىل املحافظة يف تتلخص التي الكربى لوجهته وتحقيًقا
عىل الجميع بني التفاهم مع الشخصية، بصفتهم الكومنتانج مؤتمرات يف الشيوعيني
بها يدين التي غري االجتماعي اإلصالح من رضوب إىل وحاجتها الصني أحوال اختالف
وتغليب الطبقات بني التنازع محل القومي التعاون إحالل وأولها روسيا، يف الشيوعيون

فيه. منزلتها كانت ما كائنة املجتمع عىل إحداها
كانوا الدعوة رؤساء أن الزعيم حياة يف الشيوعية الدعوة تاريخ من والظاهر
الشيوعي، النظام لتطبيق األقل عىل اآلونة تلك يف تستعد لم الصني أن ا حقٍّ يعتقدون
جامعة توحدهم ال الزراعة عمال وأن تتطور لم الصناعة أن التقدير هذا يف وعمدتهم
عامل الشيوعية الحركة إن يقول: كان أنه ١٩٤٥ سنة إىل ستالني عن روي وقد ثورية،
شديًدا عناء تنج) (ماوتيس الصينية الشيوعية زعيم ووجد الصني، سياسة يف خطري غري
الفالحني بني الثورة لعوامل تقديرهم بسوء وخارًجا داخًال النظريات أصحاب إقناع يف

الخصوص. عىل الصني أهل من
حياة يف الشيوعي والحزب الكومنتانج بني التفاهم قرار عىل الباعث كان ما وأيٍّا
يسمعهم من ويفهم الصني، ألبي األستاذية حق يرعيان الفريقان كان فقد ياتسن سن
كما به خصوه الذي اللقب بهذا غريه دون يقصدونه أنهم يزيدون وال «األستاذ» يذكرون

الكبري. «األب» بلقب خصوه
ال منهم خالفه فمن سنة، ثالثني من بأكثر وفاته بعد املرعية مكانته للرجل وبقيت
مخالفته يعلل أو لرأيه، املوافق الوجه عىل كالمه تفسري يعالج وإنما يعيبه، وال يتهمه
ويعمل رأيه يرى أن خليًقا كان «األستاذ» إن ويقول: الحال، وتبدل الزمن بميض إياه

الحياة. بقيد كان لو عمله

اإلصالح برامج

«إن :The Soong Sisters سونج أخوات عن كتابها يف هاهن إمييل الصينية الكاتبة قالت
ينبغي كما وإنها لقومه، توراة بعده فبقيت برامجه األخرية أيامه يف فصل ياتسن سن
التنوع وتتنوع إليها، يرجع التي باألفكار شاء من كل «تزود» أن صالحة توراة لكل
عىل اليوم به يستشهد ياتسن سن فالدكتور املتقابلة، املذاهب عىل بها لالستشهاد الكايف
ألسنة عىل بل وي، شنج ووانج شيك كاي شيان لسان عىل الصني: يف أحد كل لسان
املالئمة.» بالفكرة منها ليخرجوا الثالثة األمة مبادئ يف يغوصون جميًعا فهم اليابانيني،
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سياسية توراة بابها يف لهي ياتسن سن وصايا فإن البارعة، الكاتبة وأصابت
لتقديم الحامية املعركة تحتدم فقد الباب، هذا يف الخصائص من للتوراة ما بكل صينية
كل عىل ترد قالت كما وهي لغريه، تفنيًدا أو الحزب لهذا تأييًدا تأخريها أو منها كلمة

اليابانيني. ألسنة حتى لسان
القدماء. من القليل غري يرزقه لم القداسة من حظ وذلك

بروسل يف أقواله فإن األخرية، أيامه يف الزعيم أقوال عىل مقصوًرا الحظ هذا وليس
الثالثة الشعب مبادئ فأصبحت األخرية، مراجعه إىل أضيفت قد — األربعني دون وهو —
من معتمدة أسفاًرا فا) هسني (ووشوان الخمايس الدستور ومبادئ شوآي) مني (سان
انقطاع. بغري مجلدات تتلوها مجلدات التعليقات من بها ولحقت الصينية، التوراة تلك
األوىل، خطوته منذ الهمم دونها تتقارص التي غايته له كانت الطموح الرجل هذا إن
يقرص ولم الصني» «تجديد عىل العزيمة عقد يوم والعرشين السادسة يناهز كان فقد
يشء كان فما الجمهورية، إعالن أو الحكم أداة تغيري أو املالكة األرسة إسقاط عىل جهده
تهون بل الوسائل، سبيلها يف تهون التي العظمى الغاية إىل وسيلة إال نظره يف ذلك من

الغايات.
االجتماعية الوجهة من بالده تجديد من شأنًا أجل لعله ما البعيدة مقاصده ومن
سنواته يف فطفق العتيق، إهابها يف الصينية «النفس» يجدد أن أراد فإنه السياسية، أو
الحكمة وهي عليه، العزيزة حكمته ويؤكد والعمل، الفهم معنى حول ويعيد يبدأ األخرية
مختلف ويف العبارات بمختلف وفحواها الكتاب، هذا من األوىل بالكلمة لخصناها التي
وسماه رشحه أفاضيف ما وهذا فيه، عرس فال العمل أما العسري، هو الفهم أن املعارض
الصينية النفس بناء دون الصني بناء يتجدد أن يغنيه يكن فلم الصينية، النفس تدعيم

جديد. قوام عىل
وجوه فيه وبسط الدول، بني الصني «تنمية» عن كتابه ألف األخرية أيامه ويف
عىل يضعه أن به يقصد ولم اإلسهاب، من استطاع ما أوسع عىل وجًها وجًها اإلصالح
تشبه التي البالد سيما وال — البالد تعمري أن علم ولكنه العاجل، التنفيذ موضع األثر
يفلح ولن قطعة، بعد قطعة يرتجل ال متشابك متداخل عمل — وازدحاًما اتساًعا الصني
اإلصالح وجوه فبسط منتهاه، إىل ابتدائه عند ينظر ال وهو يبدؤه من العمل هذا يف
وهذه مرحلة، وراء ومرحلة خطوة، بعد خطوة حسابها العاملون ليحسب والتعمري

الخيال. أحالم من حلًما خصومه سماها التي هي العملية الخطة
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العداء له يضمرون ال مزاج خصوم أو فكرة خصوم هم من هؤالء خصومه ومن
إليه كتب من ومنهم الروحية، الحماسة أشواط يف معه يجروا أن يطيقون ال ولكنهم
التي السنني وعرشات تتطلبها التي األموال ماليني له يقدر مرشوعاته عىل اطلع حني
له فيفتحها الساحر بعصا عليها ليرضب املرشوعات تلك بسط قد هو كأنما تستغرقها،

عني. طرفة يف عامة تامة «سمسم»
تكن لم التحقيق عىل ولكنها متعجلة، مرتجلة إنها كثريًا املرشوعات هذه عن وقيل
عرشين من أكثر جوانبها عىل وتقليبها درسها الزمه بل أعوام، بضعة وال عام وليدة
التي املراحل ويرتب السياسية، حياته بها استهل التي برامجه ينقح وهو ومات سنة،
أثناء املتعاقب للتنقيح قابلة أنها واملستمعني القراء تذكريه مع منتهاها، إىل عليها تتدرج

الطريق.
الشعبية والسيادة الديمقراطية الثالثة: مبادئه لتثبيت ويعمل يقول وهو مات

االشرتاكية. أو املعيشة ورخاء
املبادئ تلك بتطبيق البدء عىل قادرة الصني أن له خطر حني إال التقدير يخطئ ولم
بعد بمحنة تبتىل والجمهورية سنوات عرش من أكثر فانقىض الجمهورية، إعالن عقب
محتاًجا أيامه أخريات إىل برنامجه يزل فلم سنة، بعد سنة يتأخر بالتطبيق والبدء محنة،

الدستورية. الحكومة ودور التوجيه ودور التوطيد دور الثالثة: أدواره إىل
لن الصني اتساع تتسع بالًدا أن ملريديه قرر الثالثة مبادئه بروسل يف أعلن فمنذ
يتوجه ثم الجمهورية، إعالن عقب أمورها واستقرار أمنها لتوطيد القوة عن تستغني
عن وصدورهم الشعب بسيادة إيمانهم مع القويمة وجهتها إىل زعماؤها أو خدامها بها
وتجتهد املحلية تجاربها من والية كل تستفيد ثم واإلدارة، الترشيع أعمال يف اإليمان هذا
األوليان املرحلتان تتم أن الرجاء وساوره املركزية، بالحكومة عالقتها لتوثيق اجتهادها
يفارق أن يستبعد لم ولكنه حياته، أيام النتيجة برؤية يحلم ولم سنوات، ثماني بعد

يليه. الذي الجيل يشهدها مرضية نتيجة إىل مطمنئ وهو الحياة
من نختارها ومرشوعاته آرائه من زبدة أقواله القتباس نفرده الذي التايل الباب ويف
يكن لم ياتسن سن فإن ولسانه، بقلمه لنفسه يرتجم أن الرتجمة لصاحب وندع كتبه
مدرسة صاحب ذلك وبعد ذلك قبل كان وإنما وحسب، حكومة رئيس وال سياسة زعيم
منحاة وتوضيح آرائه توضيح يف حق ذو فهو كذلك كان ومن فكرية، ودعوة اجتماعية

والعمل. الفهم يف
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التاريخ وترتيب غالبًا «األهمية» ترتيب فيه متبعني التايل، الباب يف له نرتكه ما وذلك
من بالعمل االبتداء أخر قد — قدمنا كما — ألنه متقاربان؛ الجملة عىل وهما تيرس، ما

والختام. االبتداء بني الشوط يتباعد فلم فرتة، إىل فرتة
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ثائر» صيني «مذكرات كتاب من ذكريات (1)

عيني نصب وضعت — فرنسا مع حربنا يف الهزيمة عهد من أي — ١٨٨٥ سنة منذ
الكلية باختيار وابتدأت أنقاضها، عىل جمهورية حكومة وتأسيس تسنج تاي أرسة خلع
إىل تقود التي الرءوم العمة كأنها الطب صناعة إىل ناظًرا دعوتي، لنرش فيها أدرس التي

العامة. السياسة طريق
يش شن صادقت قد الطبية كانتون كلية يف وكنت واحد، كيوم سنوات عرش ومضت
فلما الصني، ببالد حسن علم لهم كثريين بمعارف واسع اتصال عىل كان الذي ليانج
لالشرتاك باستعداده وصارحني موافقة منه وجدت العليا وأمثلتها الثورة شأن يف فاتحته
كلية يف سنة بعد إيلَّ ونمى قيادته، أنا أتوىل أن رشيطة عىل لها يعمل الذي الحزب يف
كانتون مدرسة برنامج من أوسع برنامج ذات إنجليزية طبية مدرسة أن الطبية كانتون
يف الدعوة نرش عىل العمل خاطر يستهويني إليها فذهبت كونج، هونج يف افتتحت قد
الوقت طوال الدعوة نرش عىل عاكًفا سنوات أربع وقضيت تعليمي، إتمام مع أوسع نطاق
أعوان يومئذ يل يكن ولم وأموي، كونج هونج بني ما متنقًال درويس، من فيه أفرغ الذي
ورجل هولني، ويانج يش شاو ويو شاوبو شن هم: كونج هونج يف مقيمني ثالثة غري
كاجتنابهم متمرد ثائر ألنني اآلخرون؛ واجتنبني تنج، لوكو هو بشنغهاي مقيم واحد

الطاعون. عدوى من يخافون من
حديث عن نكف وال كونج هونج يف مًعا نعيش ويانج ويو شن أصحابي مع وكنت
الثورات تواريخ قراءة عىل فعكفنا الصني، يف الثورة بموضوعات أفكارنا وتشبثت الثورة،
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خاللها ُعرفنا سنوات ومضت املوضوعات. بهذه التحدث غري يف لنا رسور وال وأصبحنا
وتدريب. مباحثة فرتة إيلَّ بالنسبة وكانت املتالزمني، الكبار األوغاد باسم أصحابها بني
ملزاولة شن ويانج أموي هما بمكانني املدرسة من التخرج بعد عنايتي وحرصت
يجمع نفسه الوقت يف ليانج يش شن وكان الواقع، يف الثورية الدعوة ونرش ظاهًرا الطب
لنروز وتينتسن بكني قاصدين الشمال إىل تنج ولوكو أنا خرجت ثم للحزب، األعضاء

هناك. األحوال نتفقد كي وشانج إىل قصدنا ثم املالكة، األرسة قوة
تجديد جماعة لتأسيس الفيليبني إىل فقصدنا ١٨٩٤ سنة حسنة فرصة لنا وسنحت
الوقت أن عنا وغاب منها، املساعدة ونلقى الصينية، بالجالية االرتباط أمل عىل الصني
لم بعاطفتهم لها استجابوا عرشة عن إال الفيليبني يف دعوتنا تسفر فلم للثورة ينضج لم
العامة. القضية سبيل يف التضحية من بيشء يضطلعا أن أخوين اثنني غري منهم يقبل
املانشو وهيبة أخرى، بعد معركة يف تنهزم اإلمرباطورية والجيوش هذا حدث
وقد وتداعيها، املانشو أرسة انحالل يف الشك يخامرنا وال كورية ضياع بعد تتضاءل
نان ين وتن أنا فعدت العودة، وجوب علينا يلح لو يويه سن بشنغهاي زميلنا إلينا كتب

عليها. واالستيالء بكانتون الثورة تنظيم نية عىل موطننا إىل الزعماء من وثالثة
ين تن الجماعة يف وكان شن، يانج يف منها وفرع كونج هونج يف جماعتنا وكانت
وكان التحريض، عىل يدأبون وآخرون شاوبو وشن شان ين وهون ين تسوي ويانج يان
وجعلت القادة، وبعض أمريكا من مدربني يش يان فرع يف ليانج يش وشن تنج لوكو
الخطوط واضحة محدودة وقتئذ مهمتنا وكانت كونج، وهونج كانتون بني أتردد أنا
استطاعتها ويف بها بأس ال قوة لنا اجتمعت وقد وساق، قدم عىل تجري واالستعداد

بال. ذا حدثًا تحدث أن واحدة برضبة
الداخل إىل السالح تهريب بأمر علمت قد كانت الوقت، ذلك يف السلطات، أن إال
فكان تنج، لوكو وهو باملوت زمالئنا أمثل من عضو عىل وقضت مسدس) (خمسمائة
هيس تيس ضبط نفسه الوقت يف وحدث الصينية، الثورة مذبح عىل لنا ضحية أول ذلك
سن األمريال بينهم من آخرين سبعني نحو وضبط باملوت، عليهما والقضاء جوي وشو

جوان. كوي
أزال ال وكنت ،١٨٩٥ سنة سبتمرب تاسع اعتقادي يف ثورية هزيمة أول بنا وحلت
بعدها كونج بهونج اللياذ إىل اضطررت ولكني أيام، بثالثة الهزيمة هذه بعد بكانتون
وشن ليانج يش شن زمالئي مع اليابان إىل برحتها ثم الجانبية، الطرق من أيام بعرشة
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األوروبية؛ املالبس واتخذت ضفريتي وقصصت يكهاما، بمدينة النزول قاصدين شاربو
زمييل وقفل الفيليبني إىل اليابان برحت ثم معروف، غري الصني إىل عودتنا موعد ألن
شن وبقي هزيمتنا، قبل عليه كانت ما إىل األمور يعيد كي الصني إىل ليانج يش شن
من وميازاكي بسوني يومئذ اتصلت قد وكنت السياسية، األحوال لدرس باليابان بو شاو

واليابانيني. الصينيني الثوريني بني االتصال بدء هذا فكان اليابانية، الجمعية
ولكن … الصني تجديد حركة إىل الزمالء أضم الفيليبني إىل وصويل بعد وأخذت
ملبادئنا، غريهم وتنكر الهزيمة، من بنا حل بعدما يأسهم يكتموا لم أنفسهم زمالءنا
حني، بعض فيها العمل فرتاخى الثورية النزعة تطور عىل تساعد التي العوامل وأعوزتنا
العالقات لربط أمريكا إىل السفر فاعتزمت بالفيليبني، يستبقيني ما البواعث من أجد ولم

هناك. وطننا أبناء من املهاجرين وبني بيننا
من القارة وقطعت الفيليبني، جو من الهجوم يف أمعن جو أمريكا يف وصادفني
عرشة عىل مكان يف تزيد ال الطريق خالل أياًما وتريثت نيويورك، إىل فرنسسكو سان
وأهيب الدمار، من الصني إلنقاذ املانشو أرسة بإسقاط أنادي نزلت حيث وطفقت أيام،

جديد. ديمقراطي أساس عىل وطنه بناء يف يسهم أن صيني بكل
الخوف أثار هذا عىل ولكنه الصينية، الثورة تقدم يف بال ذا بأمريكا مقامي يكن ولم
براثن يف الفيتني حتى بلندن قدمي وضعت فما اإلمرباطورية، الحكومة عند والتوجس

جنتيل. جيمس الدكتور أستاذي غري املوت خطر من ينقذني ولم الصينية، السفارة
هيئات إىل والتعرف السياسية، نظمها لدراسة أوروبة قصدت لندن من نجوت فلما
القوة أسباب يف نجاحها عىل األوروبية الدول أن علمت أوروبة ويف واملقاومة، املعارضة
اتجهت ولهذا لرعاياها، والرضا السعادة أسباب توفري يف تنجح لم القومي الحكم ومبادئ
وقت يف الجمع فكرة عندي ونبتت االجتماعية، الثورة إىل األوروبيني الثوريني مساعي
ال نشأة كانت هنا ومن الشعبية، والحرية واالستقالل االقتصاد مشكالت حل بني واحد

الثالث. دعائمها عىل القائمة الديمقراطية أو آي» شو مني «سان
القارة يف عميل بإنهاء التعجيل فاعتزمت الحياة، يف الكربى رسالتي هي الثورة إن
اليابان إىل وأقلعت سدى. يضيع أن الثورة لتحقيق الالزم الوقت عىل حرًصا األوروبية
يكهاما يف فلقيني الثورية، جهودنا نواصل أن الصني من مقربة عىل نستطيع أننا معتقًدا
قدماء أصدقاء طوكيو يف ذلك بعد التقينا ثم اليابانيني، القومي الحزب زعماء من اثنان
ذلك يف واتفق الرصاحة، من يكون ما أتم عىل بالصني عالقة له فيما البحث وتناولنا
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وإىل إليه فقدمت للخارجية، وزيًرا أكوما واختري الوزارة توىل القومي الحزب أن الحني
التقيت ثم الحاكمة، اليابانية بالدوائر اتصالنا بدء ذلك وكان اآلخرين، اليابانيني الساسة

اليابانية. املعارضة ممثيل من وغريه بسوزيما
وخمود فتور جو يسودهم آالف، عرشة يبلغون باليابان الصينيون املهاجرون وكان
وجاهد األخرى، األقطار إىل املهاجرين شأن ذلك يف شأنهم الثورة خواطر وتفزعهم
الثورة حركة إىل مائة نحو ضموا أنهم صنعوه ما قصارى فكان سنوات بينهم زمالؤنا

املهاجرين. جملة من املائة يف واحد نحو وهم
وقلة العرس من الحال هذه عىل املهاجرين بني الثورية الدعوة مهمة كانت وإذا
بالدهم، صميم يف الصينيني بني شكًرا وأقل ذلك من أعرس الدعوة كانت فقد الشكر،
األوارص وكانت قارصة مداركهم كانت إلينا وانضموا املانشو خلع فكرة تصدهم لم فمن
سلبية وسيلة أنهم نفعهم وغاية األشياء، من بيشء متني يقني لهم يكن ولم واهية بينهم

الثورة. ألغراض الجدي العمل يف األحوال من بحال عليهم يعتمد ال
سنوات خمس ١٩٠٠ سنة إىل األوىل، هزيمتنا عهد من أي ،١٨٩٥ سنة من مىض
عرش خالل بنيناه ما وانهار الصينية، الثورية للحركة وعناء مشقة فرتة كلها كانت
تفلح ولم العامة، الدعوة وجهة أو الفردية أعمالنا وجهة من إليه نظرنا سواء سنوات
هذه خالل ونشطت نمت امللكية املنظمات أن كذلك وحدث قليًال، إال الخارجية الدعوة
نفوسهم عن اليأس طردوا الذين زمالئنا وفاء لوال تتقوض أن آمالنا وأوشكت الفرتة،

وشجاعة. ثقة يف قدًما املستقبل إىل ونظروا
وبعثت الثورية، األفكار تنرش صحيفة إلصدار كونج هونج إىل بو شاو شن أرسلت
يش لشن التعليمات ووضعت فيها، القوات لتنظيم شكيانج مقاطعة إىل جو كيانج بيل
للحزب، جدد أعضاء تجنيد يتوىل مكتبًا فيها وينشئ كونج هونج إىل ليشخص ليانج
يف تأسست التي املنظمات مع واحدة هيئة يف اندمجوا أن الصني تجديد جماعة يلبث ولم

اليانجزي. وادي أقاليم من وغريها كوانتنج إقليم
أرسة من بإيحاء «البوكرس» املالكمني جماعة الحني ذلك يف ظهرت أن كذلك واتفق
أال وقررت العسكرية، حمالتهم وبارشوا الصني إىل جنودها دول ثماني فأنفذت املانشو،
لتنظيم هوشو إىل كونج هونج بمغادرة ليانج يش شن فأمرت السانحة، الفرص تضيع
هونج إىل أنا وذهبت نفسه، للغرض يانشن إىل جو كيانج يل وأنفذت فيها، عصيان حركة

األجانب. الضباط بعض مع كونج
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لإلرشاف موطني إىل بحًرا أصل أن قاصًدا مجراه يجري االستعداد هذا كان بينما
إىل مصريها من الصني ينقذ مدرب جيش وتنظيم بها، املوثوق األمة قوات عىل بنفيس
وحجزي بتفتييش السلطات ويغري يعرتضني بوغد فوجئت أن ألبث لم ولكني الخراب،
ليانج يش شن إىل كلها بالتبعة وعهدت األوىل خطتي يف امليض يل يتسن فلم النزول، عن
وعدت ملساعدته. وغريهم شاوبو وشن تيس يل وين تسويا ريانج إليه وأرسلت هوشو، يف
حاكم وكان الصني، دخول عىل االحتيال نية عىل فرموزا إىل منها ذهبت ثم اليابان إىل
أن العتقاده الثورية الفكرة عىل شديًدا عطًفا يعطفون ممن (قدامة) يومئذ فرموزا
ووعد مفاوضتي يف أعوانه أحد إىل فعهد الشمال، بالد بني الحني ذلك يف شائعة الفوىض

باملعونة. يمدني أن الخطري االضطراب وقوع حالة يف
قليل اللحظة تلك إىل حزبنا كان إذ الخرباء؛ الضباط بزيادة األوىل خطتنا ووسعت
الوقت يف ليانج يش شن أمرت ثم السياسية، الفكرة ذوي العسكريني الخرباء من األعضاء
الكربى املدينة عىل بالهجوم البدء مقتضاها من كان التي األوىل الخطة عن بالعدول نفسه
بعد البدء ثم هناك قواتنا وتركيز ذلك من بدًال البحرية املواقع من والتمكن باإلقليم،
الفالحني من أكثرها بفرقة وأغار تعليماتي بتنفيذ ليانج يش شن وبادر بالهجوم. ذلك
لونجان عىل هجم ثم سالحها من وجردها شوان، وشن بسنيانج اإلمرباطورية جنود عىل
كلما تتشتت اإلمرباطورية جنود جعل مما كان حيث موفًقا، وغريهما يانهو وتانشوي
هوشو إىل سنيانج من البحرية املواقع احتالل يف ذلك بعد ونجح طالئعه، منها اقرتبت

والذخرية. السالح من املدد ووصول أعواننا مع وصويل هنالك وانتظر
اليابانية، الحكومة يف تغيري أيام بعرشة حركتنا ابتداء بعد غرة عىل حدث ولكن
وحال سلفه، عليها سار التي الخطة نقيض عىل الصني نحو خطة الوزارة رئيس واتخذ
واإلذن السالح تصدير منع كما الصينيني، والثوار فرموزا حاكم بني اتصال كل دون
فأنفذت خططي بجميع الطارئ هذا أخل وقد الثورة، بجنود باللحاق اليابانيني للضباط
حسب عىل يترصف كي حدث ما إلبالغه ليانج يش شن معسكر إىل الزمالء وبعض يامادا
من جيش هنالك وكان الحركة، بدء من يوًما ثالثني بعد معسكره إىل فوصلوا الظروف،
علموا فلما الضباط، وكبار السالح من إليه يرد ما لهفة يف وانتظر تجمع قد آالف عرشة
من مئات مع كونج هونج إىل ليانج يش شن وعاد الجيش حل قرروا يامادا برسالة
أجنبي أول فكان وأعدم اإلمرباطورية جنود أيدي يف فوقع طريقه يامادا وضل الزمالء،

الصينية. للثورة ضحية حياته فقد
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يساعده أن كانتون يف جو كيانج يل حاول القتال وقدة يف ليانج يش شن كان وبينما
وُقبض تنفجر فلم كوان مقاطعتي حاكم مكتب عىل بقذيفة يلقي أن فقرر جدوى، بغري

الثورة. مذبح عىل هلكوا الذين الضحايا من الثاني البطل فكان وأُعدم، عليه
الشعب أن بيد الثورية، للحركة الثانية الهزيمة هي ١٩٠٠ سنة قصة وكانت
ينظرون األوىل الهزيمة بعد كانوا فقد عظيًما، تغيريًا الهزيمة بعد منا موقفه َغريَّ الصيني
وكانوا يجوز، ال ما يقرتفون الطريق وقطاع املشاغبني من رشذمة إىل نظرتهم إلينا
معرفتنا، عن ويعزفون السامة األفاعي من ويحسبوننا والشتائم اللعنات علينا يهيلون
كما بنا الصياح عن األوىل اللعنة أصوات تنقطع لم ١٩٠٠ سنة بالهزيمة أصبنا فلما
ويعربون إلخفاقنا يأسفون األذكياء من كثريين أناًسا وجدنا ولكننا قبل، من تصيح كانت
فيما الحالة وبني بينه املقابلة عند عظيم فارق ريب وال وذلك حركتنا، عىل عطفهم عن
يف اليقظة عالمات من العالمة بهذه الفرح خامرهم قد أحسوه الذين وزمالؤنا مىض،
والذ ظافرة، بكني إىل الثمان الدول جنود دخلت حني املالكة األرسة ضجة وخدمت البالد،
وقدرها الغرامة لرشوط الهدنة بعد وأذعنوا الفرار بأذيال اإلمرباطوري القرص وكالء
تغشاها الخطر نذر تزل ولم سوء عىل سوءًا الصينية األمة حالة وازدادت مليون، مائة
ذلك من فجاشت الخراب إىل وشيًكا تنزلق أنها عىل الصني أذكياء وأجمع الدوام، عىل

والهياج. الثورة من جديدة موجة الحني
اليابان إىل منها الطلبة إرسال عىل دأبت قد الحني ذلك يف جميًعا األقاليم وكانت
ذوي من زرافات الطلبة هؤالء من اليابان عىل ووفد بمدارسها، الحديثة العلوم لتلقي
الحركة يف واشرتكوا الثورة خواطر من التزود عىل توٍّا فأقبلوا النرية، الفتية الرءوس
شن لو ألقى وقد الثورة، مسائل عىل تدور كلها وآراؤهم مناقشاتهم وكانت الثورية،
رضورة فيه وضح السنة رأس ملناسبة عقدوه الذي اجتماعهم عىل فعاًال خطابًا يوي
بطوكيو، اإلمرباطوري السفري لطلب تلبية الجامعة ففصلته املانشو، أرسة لخلع الثورة

الثورية. الخواطر لرتويج الصحف ينرشون … آخرون طالب وراح
ووويوهوي يانج تي شانج فلجأ الصني، إىل طريقها الطالب بني الدعوة هذه وشقت
الثورية، الدعوة لبث املسيحية الصحف استخدام إىل شنغهاي طالب من وشوشانج
املنطقة يف اعتقالهم احتجاجها من ونجم ترصفهم عىل اإلمرباطورية السلطات فاحتجت
شكوى وهي نوعها: من قضية أول ذلك وتلت الهرب عىل أحدهم فاحتال األجنبية،
شانج شو بسجن الحكم فصدر أجنبية، محكمة أمام رعاياها أحد الصينية الحكومة

سنتني.
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الثورة جيش عن شانج شو بكتاب املهاجرون فرحب ذلك خالل الحركة اشتدت
الصينيني بني ضخم أثر له وكان املالكة، األرسة عىل اإلنحاء أشد فيه أنحى الذي
الثورية، الحركة يف الواسع التطور عهد فاتحة كانت الفرتة هذه أن وأحسب واملهاجرين،
العامة والنهضة الطلبة دعوة وتلقفوا الثورة جانب إىل فشيئًا شيئًا املهاجرون فانضوى

باليابان. طوايف يف بهم التقيت حيثما مؤازرتهم عن يل وأعربوا البالد، يف
مؤيدين الطلبة معظم ووجدت أخرى، مرة أوروبة إىل وصلت ١٩٠٥ سنة ويف
فكرة فملكتهم والصني اليابان من حديثًا أوروبة إىل وصلوا قد وكانوا الثورة، لقضية
الذي برنامجي يومئذ فأبرزت أعمالها، توجيه إىل فيها املناقشة من وتقدموا الثورة
نتمكن أن عىس الخمايس الدستور وتفصيل الثالثة مبادئها عىل الديمقراطية بث ضمنته
فانضوى بروسل بمدينة األول اجتماعنا وانعقد األساس، هذا عىل ثوري نظام خلق من
وكان بربلني، الثاني االجتماع يف عرشون إليها انضوى ثم عضًوا ثالثون رابطتنا إىل
اجتماعنا نعقد لم ولكننا آخرون، عرشة إلينا انضوى حيث بباريس الثالث االجتماع
رابطتنا يف ممثلة كلها الصني وكانت مئات، عدة إلينا املنضوون بلغ حتى بطوكيو الرابع

اليابان. بمدارس العلم يطلب أحد منها يكن لم التي كانسوه عدا ما
الرابطة اسم بإطالق فاكتفينا الحني، ذلك إىل مرهوبة تزل لم الثورة كلمة أن عىل

قصري. غري بزمن ذلك بعد االسم بهذا واحتفظت رابطتنا عىل املتحدة
مستهله، يف الثورة أطوار من جديًدا طوًرا أن الرابطة هذه قيام بعد واعتقدت
مرة غري بالهزيمة ومنيت والسخرية، للزراية وتعرضت املصاعب تجشمت ما ذلك فقبل
أرسة خلع من املقصود ببلوغ يومئذ أحلم أكن لم أنني أخفي وال وتقدمت، فصربت
إنجاز يف الرجاء داخلني ١٩٠٥ سنة خريف الرابطة تألفت فلما الحياة، بقيد وأنا املانشو
وأبرش الجمهورية شعار أعلن أن إذن واعتزمت حياتي، خالل الثورة من األكرب املقصد
إلقامة تمهيًدا الثورة أهبة عىل وهو بلده إىل منهم كل يرجع كي الحزب أعضاء جميع به

الجمهورية.
آالف، عرشة إىل الرابطة أعضاء عدد ارتفع حتى واحدة سنة تميض تكد ولم
بخطوات طريقها يف الحركة فانطلقت إقليم، كل يف التقريب وجه عىل فروعها وتشعبت

أتوقع. كنت ما تطورها وجاوز فساح،
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أوسع يف الثورة خواطر تذيع التي الصحف أصدرنا قد الرابطة تأسيس منذ وكنا
الخمايس، الدستور نحو واتجاهها الثالثة1 مبادئها عىل بالديمقراطية وتنادي مجال
وانضم الصحف، إصدار يف بدأنا عندما الذروة إىل ارتفعت ثورية موجة بالصني وطافت
وغريهم. تسن وتسو تيس يني وسن لن هسويس أمثال من أبطال املرحلة هذه يف إلينا

قد جيشها كان إذ قواتها؛ عىل معتمدة ١٩٠٧ سنة مستقلة بنيل ثورة وبدأت
بالجيش يصطدم الجيش هذا كان وبينما فيها، املتحدة الرابطة فرع أعضاء من جند
مكتبنا يحارصون بطوكيو الرابطة أعضاء كان واملوت الحياة حرب يف اإلمرباطوري
السفر. عليه تعذر حني كاألطفال بكى من ومنهم امليدان، إىل السفر طلب يف ويلحون

العدة تدبري نستطع فلم الحظ لسوء متأخرة بنيل ثورة أنباء إلينا وصلت وقد
الزمالء من وغريهم يني هن ويوان تياوبي ونني تاويي لو ووقع املعركة فخرسنا املالئمة،
وكانت بالسجن، آخرين وعىل باملوت بعضهم عىل فحكم اإلمرباطورية، جنود أيدي يف
املعركة هذه بعد نعتقد أن وأمكننا القتال، ميدان يف للرابطة األوىل «املعمودية» هي هذه
نظري، له يسبق لم والقوة السعة من مجال يف البالد عىل استولت الثورية الدعوة أن
بالفرجة قانعني الحال هذه إىل ينظروا أن بطوكيو الرابطة أعضاء وسع يف يكن ولم
بالدها، من تخرجهم أن اليابان حكومة من اإلمرباطورية الحكومة فالتمست والسكوت،
بهانوي فرعنا لتنظيم أنام شطر ميممني وي وشينج ين هان ومعي اليابان من فخرجت
بالهزيمة ثم فابتلينا كان هوان جنود وانهزمت شاوشو يف وثرنا آخر، عصيان وإعالن

الثالثة.
وأرسلت الرضيبة أداء عن اإلرضاب جراء من وشيان ليان مركزي يف ثورة نشبت ثم
فأمرت الفتنة، لقمع شانج كوجني بقيادة جندي آالف أربعة اإلمرباطورية الحكومة
فوعد الثوار، بتأييد وإقناعها معسكراتهم إىل بالذهاب شني وهويي تسيانج كاي هوانج

جدية. قوة بها نهضت إذا الثورة إىل باالنضمام كالهما
املتربعني وأكثر القليل، غري املالية املعونة من نتلقى الرابطة تأليف قبل نكن ولم
الرابطة تألفت فلما التربع، عىل غريهم يجرس ولم شخصية، صالت بي تربطهم من
سيانج تسني شانج يومئذ أعانونا ممن وأذكر الخارج. من علينا تتوارد اإلعانات أخذت
تسني هوانج منهم وأذكر ريال، ألف سبعني أو ستني وأعطانا بباريس مصنعه باع الذي

املعيشة. وتيسري الشعب وسيادة األجنبي الحكم من االستقالل 1
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كذلك منهم وأذكر ريال، آالف بضعة تبلغ التي مدخراته جميع أعطانا وقد أنام من نان
بنحو تربعوا الذين شن بي وماي شو هيس وتسنج فونج شو يل أمثال أنام أثرياء بعض

ريال. آالف عرشة
مطلق أبقى أن اإلمرباطورية جيوش مع قتالنا يف املتوالية الهزائم بعد يسعني ولم
العمل وكاد الصني، من مقربة عىل مكان أي أو أنام أو كونج هونج أو اليابان يف الحرية
هوانج الزميلني إىل بالقيادة فعهدت املستحيالت، إحدى يصبح أن وطني من مقربة عىل

التربعات. لجمع العالم حول جولة يف ومضيت مني وهوهان سيانج كاي
لإلرشاف كونج بهونج رئيسية لجنة مني هان وهو سيانج هوانج أنشأ ذلك أثر وعىل
فأرضموا سني وشويش شني يانج وني سيانج شاوبو مع واجتمعوا الجنوب، شئون عىل
سديدة الثورة هذه فكرة وكانت التدريب، الحديثة العسكرية الفرق عىل معتمدين الثورة

.١٩١٠ سنة العصيان راية فارتفعت
سان إىل وصويل عند بالثورة فعلمت الفرتة، هذه خالل الرشق إىل أمريكا وبرحت
الصني، إىل ثم من للعودة اليابان ثم الفيليبني إىل قاصًدا األثر عىل وأقلعت فرنسيسكو،
اعتزمت حيث الجنوب ويممت بها املقام عيلَّ فتعذر بيكاهاما عرفوني الجواسيس ولكن
الكآبة وكانت املستقبل، خطط يف للتشاور مني وهوهان سيانج كي بهوانج االجتماع
من كثري واضطرار الصالحة املواقع وخسارة الهزيمة توايل بعد حينئذ الزمالء عىل ترين

جديد. من الكرة إعادة عىل القدرة وأعوزتنا واملهاجرة، الفرار إىل الزمالء
واألىس األسف آهات منهم وانطلقت التشاؤم، من سيئة حالة عىل الزمالء ألفيت
وانفردت بعضبنظره، عن بعضهم وانحرف نصنع، أن ينبغي فيما بالبحث هممنا عندما
عدتنا وأن األخرية، هزائمنا من وأصعب أفدح كانت املاضية هزائمنا أن فذكرتهم بالكالم
الروح معها وتشتد يوم بعد يوًما وتتسع تعلو السخط موجة ولكن قليلة، تكون قد اليوم
بتدبري كفيل فإنني أرسمها التي الخطة عىل عزائمنا عقدنا فإذا األمة، أبناء بني املعنوية
نصيب ترانا فكيف أنفسنا، عىل للنفقة حاجتنا نصيب ال كنا إذا قالوا: … الالزم املورد

بالثورة؟ للميض الالزمة املوارد
اعتزمنا إذا إننا پو: الزميل قال عندئذ الالزم. املورد سأجد أنني أخرى مرة فأكدت
إقليم إىل ريال آالف ببضعة مزوًدا الزمالء بأحد نبعث أن علينا وجب الكرة نعيد أن ا حقٍّ
غريه دون وبهذا الجماعة، وحل التفرق، نية عن ورصفهم هناك اإلخوان لتثبيت زشوان
حتًما وعلينا پو: الزميل قال الرصاع. واستئناف جديدة لجنة تأليف يف نأمل أن لنا يحق
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فإذا ريال، آالف بخمسة توٍّا زشوان نمد وأن البحث ملعاودة كونج هونج إىل نرجع أن
الرياالت. من آالف عدة عىل نحصل أن علينا لزاًما كان الكفاح عىل املثابرة انتوينا

االجتماع وأسفر شعورنا، مثل يشعرون الذين الصينيني املهاجرين طلب يف فأرسلت
املختلفة والجهات األقاليم إىل الرسل إيفاد عىل واالتفاق ريال، آالف بثمانية التربع عن
ألف وسبعني ألف ستني بني يرتاوح مبلغ أيام خالل لنا فاجتمع إليه، نحتاج ما لجمع

ريال.
بالنزول يل يُؤذن فلم الهولندية املنطقة إىل فسافرت أنا وبدأت العمل، خطة فوضعنا
أوروبة إىل وجهتي أحول أن معدى يل يبَق فلم اإلنجليزية، املنطقة إىل ثم من بالذهاب وال
املهاجرين حمية أثري ركن؛ إىل ركن من خاللها انتقل وجعلت أمريكا فقصدت أمريكا، أو
من كثريين أفواًجا فلقيت الثورة، قضية لتأدية باملال املساعدة عىل وأحضهم الصينيني

الرحلة. هذه أثناء املؤيدين
أيام بعرشة ذلك وقبل كولومبيا، إىل وصويل عند ودشانج يف نشبت قد الثورة وكانت
حقيبتي، يف كان الجفر ألن أفرسها؛ لم كونج بهونج سيانج كاي هوان من برقية تلقيت
تسوي أن منها فعلمت كوملبيا، والية من املدن بإحدى نزويل بعد إال فحواها أعرف ولم
الجنود حركة إلمداد عاجًال مطلوب املايل املدد أن وأبلغهم كونج هونج إىل وصل شن
الحركة، بإرجاء إليهم أبرق أن يل خطر ماًال أملك ال ساعتها كنت وإذ التدريب، الحديثة
أن عىس الصباح حتى إليهم اإلبراق فأجلت الرحلة تعب وأثقلني أدركني الليل ولكن

الوجوه. جميع عىل املسألة لتقليب ذلك مع الوقت ينفسح
صحيفة ثمة رأيت حتى املطعم إىل أصل أكد فلم اإلفطار طعام لتناول وبكرت
ووشانج، عىل الثورة جنود استيالء عن خربًا الربق بلسان تروي هي فإذا فتحتها صباحية
أن امليسور من وكان سكوتي، سبب له موضًحا سيانج كاي هوان إىل باإلبراق فبادرت
الدبلوماسية الجبهة أن لوال الثورة؛ يف للمشاركة يوًما عرشين بعد شنغهاي إىل أصل
املسائل متابعة عىل العزم فصممت العسكري، النشاط من حتى أهم اللحظة تلك يف كانت

قرار. عىل املسائل هذه من نستقر حتى الوطن إىل أعود وأال الدبلوماسية
سياسة بالصني يتعلق فيما أعلنت أمريكا ييل: كما يومئذ السيايس املوقف كان
الثورة، ناحية من محدوًدا موقًفا تتخذ لم ولكنها سيادتها، عىل واملحافظة املفتوح الباب

لحركتنا. مؤازًرا كان األمريكي العام الرأي أن إال
عىل عطف موقف فهو الفرنيس والشعب الفرنسية الحكومة جانب من املوقف أما

الحركة.
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أن لنا ووضح الثورة، تعارض الحكومة وكانت معنا الشعب كان فقد إنجلرتا يف أما
ال واهية وشعبهما ثوارنا بني والعالقة تسنج، تاي أرسة تنارصان كانتا وروسيا أملانيا
وبني منا القريبة اليابان وبقيت الحكومتني. سياسة توجيه عىل بهما نستعني أن لنا تتيح
الحكومة سياسة أن إال الثورة، لقضية فدى حياتهم وبذلوا نارصونا أناس أبنائها خري
فقد املعارضة، مسألة منها تسلك أنها املايض عىل قياًسا نرى وقد جلية، تكن لم اليابانية

أخرى. مرة أرضها إىل نزويل وحظرت مرة نفتني
الصني، شئون يف انفراد عىل الدول من دولة تعمل أال تقرر ١٩٠٠ سنة من وابتداء
أمريكا وهما — منها اثنتان الحني، ذلك يف ستٍّا بالصني تهتم التي الدول عدد وكان
تعني ولم تعارضانها، — وروسيا أملانيا وهما — واثنتان الثورة، جانب إىل — وفرنسا
األمة شعور وأيدها عليها، العطف دالئل أبدى اإلنجليزي الشعب ولكن سياستها، إنجلرتا

معارضتها. إىل اليابانية الحكومة جنوح مع اليابانية
وأهمه الصينية، الثورة حساب يف مهمة مسألة الدويل املسلك مسألة كانت وكذلك
اليابان تلبث لم مسلًكا الثورة قبل سلكت إذا أنها قدرنا ألننا إنجلرتا؛ مسلك حينئذ عندنا

إنجلرتا. إىل الشخوص هذا أجل من فانتويت حذوها، تحذو أن
وأن بووشانج نشبت الثورة أن فحواه خربًا الصحف يف قرأت الطريق يف أنا وبينا
أن يل بدا إذ الصحفيني؛ اجتناب فرأيت املنتظرة، الجمهورية رئاسة سيتقلد ياتسن سن

الوقائع. تسبق اإلشاعات
اإلنجليزية، البالد إىل الطويلة رحلتنا يف وين شوشو زمييل ومعي السفر وتابعت
ني شانج الحاكم إىل فأبرقت كانتون يهاجمون الزمالء أن نيويورك بلوغي عند وعلمت
حياته، عىل يؤمنوه أن الزمالء وأمرت الدماء، لسفك اتقاء املدينة بتسليم له أنصح أيس

ذلك. بعد حدث ما وهو
من ألحذره األربع للدول املرصيف االتحاد مفاوضة إىل بإنجلرتا نزويل عقب وعمدت
مليون مائة يقرضها أن فعًال ريض قد االتحاد وكان بالقروض، املانشو أرسة إمداد
أحد من قسط ودفع أخرى، مليون مائة القرض زاد ثم هانج، شوان حديد سكة بضمان
وقف وأردت االتفاق، توقيع مع األخرى القروض يف األسناد تصدر ولم القروض هذه
وتبينت األخرى، القروض من األسناد صدور ومنع بدفعه بدئ الذي القرض من األقساط
هاي (وي الصناعة دار مدير فأمرت الخارجية وزارة بمشيئة رهينة التسوية هذه أن
«أولها» تسويتها: عىل أرصرت ثالث مسائل عىل الربيطانية الحكومة يفاوض أن وي)
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التدخل، عن اليابان ثني الثانية واملسألة شنج، تاي ألرسة املمنوحة القروض جميع وقف
يل يتيرس كي الربيطانية، باملناطق نزويل تحظر التي األوامر جميع إلغاء الثالثة واملسألة

مشقة. بغري الصني إىل الوصول
إىل تحولت الربيطانية الحكومة من املسائل هذه عن املريض الجواب تلقيت فلما
قائًال: مديره من الرد فجاءني الثورية، للحكومة قرض عىل للحصول املرصيف االتحاد

ينوي ال فاالتحاد املالكة لألرسة القروض دفع وقف قد االتحاد كان ملا إنه
يف االتحاد ويرى بها، معرتًفا ثابتة حكومة إال القروض هذه يمنح أال
الرسمي االعرتاف عند املفاوضات يبدأ معك مندوبًا ينفذ أن الحارضة الظروف

بحكومتك.

لقيت باريس بلغت فلما اإلنجليزية، بالبالد مقامي خالل استطعته ما كل هذا كان
كليمنصو. الرئيس من وبخاصة التأييد عبارات جميًعا منها وتلقيت املعارضة أحزاب

بني الصلح مؤتمر وكان باريس، مبارحتي من يوًما ثالثني بعد شنغهاي وبلغت
بعد، يتقرر لم املنتظرة الجمهورية دستور ولكن الحني، ذلك يف منعقًدا والجنوب الشمال
الكثري املال محتقبًا الوطن إىل أعود أنني تذيع شنغهاي من اقرتابي قبل الصحف وراحت
يرتقبون — والوطنية األجنبية الصحف ومندوبي زمالئي — ووجدتهم الثورة، ملساعدة
معي أحرضته ما كل وأن واحًدا فلًسا معي أحرض لم أنني سؤايل عند فأجبتهم ذلك
فأقبل الصلح، مؤتمرات يف للكالم وجه ال — الهدف يتحقق أن إىل — وأنه الثورة روح
نانكني، مدينة إىل متقاطرين األثر عىل الترصيح هذا بعد الصني أرجاء من املندوبون

الصينية. للجمهورية رئيًسا وانتُخبت
التقويم وتنقيح الصينية الجمهورية بإعالن آمًرا (١٩١٢ (سنة عميل وتوليت

للجمهورية. سنة أول السنة تلك واعتبار القمري،
الهدف، بلغت فقط انقضائها وبعد الواحد، كاليوم سنة ثالثون انقضت وكذلك

الصني. جمهورية إنشاء وهو حياتي: هدف
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١٩٢٤ سنة األول الوطني املؤتمر بيان الثورة تاريخ من (2)

ونجحت ١٩٠٠ سنة أشدها وبلغت اليابانية، الصينية الحرب بعد الثورة فكرة بدأت
امللكية. الحكومة سقطت حني ١٩١١ سنة

النفوس جاشت الصني املانشو أرسة احتلت فمنذ واحدة، دفعة تطرأ ال الثورة أن بيد
إليها األجنبي االستعمار فاندفع الدولية للتجارة البالد افتتحت ثم طويًال، زمنًا بالسخط
سيايس مركز إىل االقتصادي والضغط املسلح االستغالل بها وهبط الغاضب، كالسيل
عن عاجزة املانشو حكومة تكن ولم استقاللها، ثم من وضاع املستعمرة، البالد كمركز
الدول رىض وكسب «العبيد» إذالل عىل اإلرصار همها من كان بل األجنبية، الغارة صد
أن عىل ياتسن سن بقيادة جماعتنا من فئة بني الرأي فاتفق الخطة، بهذه األجنبية
الطليعة يف فنهضوا املانشو، حكومة تذهب لم ما ضائع عبث الصني بناء تجديد يف األمل

املغري. سلطان من الخالص مهمة تحققت حتى النضال وحمدوا
للبدء املانشو إسقاط وجب وإنما النهاية، هذه عند تقف ال الثورة مقاصد أن إال
ربقة من خروج القومية الوجهة من املانشو إسقاط أن أخرى بعبارة أو املنشود، بالعمل
وهو املساواة، قاعدة عىل الصني أقوام من مؤلفة وطنية وحدة يف للدخول أجنبيني قوم
الوجهة ومن األمة، سيادة نظام إىل الدكتاتورية نظام من خروج السياسية الوجهة من
صناعة الكربى الصناعة عهد إىل باأليدي البدائية الصناعة عهد من خروج االقتصادية
املستعمرة درجة من بالصني نرتقي أن طريقنا امليضيف أردنا إذا وعلينا الحديثة، اآلالت

العالم. أمم بني بها الالئق مكانها تحتل التي املستقلة األمة درجة إىل
نجحت الثورة إن قيل ولنئ توقعنا، ما خالف عىل جاءت قد األيام هذه وقائع أن عىل
قليل بعد واضطرت األجنبية، األرسة سلطان من الخالص هو حققته ما غاية كان لقد
الثورة حبطت التفاهم هذا جراء ومن املطلقة، الحكومة قوى من والتفاهم املساومة إىل

لالستعمار. املبارش غري التسليم بمثابة كان ألنه األول؛ حبوطها
ملكها التي السلطة وكانت كاي) يش (يوان العهد لذلك املطلق السلطان ممثل كان
يف منهم صادقة رغبة يقمعوه أن الزمالء يشأ ولم املألوف، عىل تخرج ال األمر أول
ويدرك غايته يرسم منظم حزب إىل حاجتهم مع األهلية، الحرب يف التمادي اجتناب
يردها بما كاي يش يوان مكيدة يقابل أن ألمكنه موجوًدا كهذا حزب كان ولو رسالته،

عليه.
من أنفسهم أقاموا قد العسكريون كان إذ وفاته؛ بعد الثورة موقف يتحسن ولم
قاعدة عىل سيايس عمل أي يف الرشوع وتعذر ضحاياهم، من الجالدين مقام الشعب
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عالقاتهم فربطوا بالحكم التفرد عن عجزهم العسكريون أحس ثم القومية، السيادة
أصابع بني نفسها الجمهورية بالحكومة تسمى التي الحكومة وكانت األجنبية، بالدول
املستعمرون وراح املستعمرين، بتمليق مراكزهم تمكني يف فسخروها العسكريني، هؤالء
منازعاتهم يف لهم تميل التي بالقروض ويمدونهم ملآربهم، يسخرونهم جانبهم من
النهضة فأخرت الطبيعي أثرها لها كان الفوىض وهذه العكر. املاء يف الصيد لهم وتتيح
جراء من وأفلس الداخلية، أسواقنا يف األجنبية الصناعة منافسة عىل تقو فلم الصناعية
السطو بعصابات لحقوا أو فترشدوا الصناع بني البطالة وانترشت التجار صغار ذلك
لغالء األثمان بأبخس محصولهم فباعوا أرضهم حرث عن الفالحون وعجز واإلجرام،

الرضيبة. وثقل الحاجيات
بيننا يقيمون من اختالفها ويعم تختلف اآلراء إن املآزق؟ هذه من إذن املخرج أين

الغرباء. من
غياب إىل راجعة كلها الصني متاعب أن وعندها الدستورية، املدرسة «أوًال» فهناك
دواؤها. وتيرس الفوىض هذه عولجت الدستور ظل يف األمة توحيد أمكن فإذا القانون،

يجدي ال التأييد هذا وبغري األمة، تأييد عىل يتوقف الدستور نفاذ أن يخفى وال
العسكريني. عدوان من وحمايتها الحقوق ضمان يف شيئًا الورق عىل والبياض السواد

فساد دون يحل فلم للجمهورية، األوىل السنة منذ موقوت دستور لدينا كان لقد
موجودين، هؤالء دام ما مهملة ورقة فالدستور والسياسيني، العسكريني أيدي عىل الحكم
ولكنه دستور، خيال أو دستور ظل يف الرئاسة منصب رشاء من «تساوكون» تمكن وقد

الدستور. يناقض ما إال يعمل لم
العربة وضع من فائدة وال حمايته، عىل قادرة األمة تكون أن ينبغي الدستور فقبل
لم ولو األوصال، مفككة وهي األمة ينفع ال الدستور أن ذلك عىل ونزيد الحصان، أمام
الحال. هذه يف ميتة حروًفا يظل فسوف العسكريني، من استخدامه ييسء من ثمة يكن
فوىض أن وعندها «الفدراليني» االتحاديني مدرسة الدستوريني مدرسة بعد وتأتي
فمن العاصمة، حكام أيدي بني كلها السلطة وجمع املركزية يف الغلو إىل راجعة الصني
املركزية الحكومة تقوى فال والواليات، األقاليم حكومات بني السلطة هذه توزيع املصلحة

والية. أو إقليم إىل الحكم آل متى األخطاء ارتكاب عىل
نصوص من بنص األمة تفوضه لم بكني سلطان أن املدرسة هذه دعاة وينىس
دعاة يريد وكأنما املسلح، سلطانهم لتوسيع اغتصبوه قد الكبار القادة ولكن القانون،
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القادة كبار عن األقاليم حكام من القادة صغار يستعدوا أن باقرتاحهم املدرسة هذه
جرائم األوىل جرائمهم إىل ليضيفوا هم حيث الكبار القادة هؤالء ويبقى العاصمة، يف

االقرتاح. هذا يف الصواب وجه فأين جديدة،
حكومة مع جنب إىل جنبًا األقاليم يف منعزلة حكومات قيام هي املحتومة النتيجة إن
وتضطرب، األمة تتمزق حيث من منافعها منها كل تتوخى العاصمة، يف الكبار القادة

الحال. هذه مثل يف الذاتي الحكم وال النظام يرجى ولن
األمة مصالح يطابق الذي األمثل الخري هو الصحيح الذاتي الحكم أن ريب وال
األمة وحدة تمام قبل يستقر ال الحكم هذا أن إال الروحية، آدابها يطابق كما الصينية

للصني. الحرية تتم حتى والواليات لألقاليم حرية فال وألفتها،
شقاء أن ريب وال السالم، بمؤتمرات تسمى التي املؤتمرات مدارس املدارس وثالث
واألجانب الصينيني من الرأي ذوي إىل الفكرة بهذه أوحى قد األهلية الحرب بطول األمة
أجمل. وال منها إلينا أحب فليس الطريق هذه من يأتي السالم أن صح فإذا السواء، عىل
يف تحيك التي املطامع جريرة هي األهلية الحرب ألن نفسه؛ يبطل االقرتاح هذا ولكن
ال بينهم وفاق وكل للوفاق، سبيل بينهم تتمهد ال عليها تنازعهم يف فهم القادة، نفوس
إذ أوروبة؛ يف أمثالها نتائج من تختلف لن املؤتمرات هذه ونتيجة األمة، وجه به يراد

الكبار. للدول مرضاة الصغار األمم مصالح تضيع
أن لنا فهل التجار، زمرة من أناس الحكم يتوىل أن تقرتح مدرسة املدارس ورابع
بغضها؛ استحقوا قد والسياسيون القادة كان إذ األمة؛ تمثل التجار زمرة إن نقول:
أجمعني الصني أبناء عن تنوب حكومة األمة تنظم أن هو الصواب إن يمثلونها؟ ال ألنهم
مشيئة إىل تستند أن كهذه بحكومة وخليق التجار، مصالح تمثيل يف نيابتها تنحرص وال

خارجية. قوة من العون تلتمس وال بأرسها األمة

سنوات بميضثماني االحتفال يف خطابه من الثورة برنامج (3)
(١٩٢٠ (سنة الجمهورية عىل

بتجارب فيه ننتفع وأن العرصي، التقدم نهج عىل يجري أن ينبغي الثورة خلق أن أعتقد
تقويم يف األمل إىل سبيل ال إذ نجاحها؛ بعوامل مهتدين خطأها مجتنبني األخرى، األمم
املختلفة. األقوام بني األخرى الدول يف الثورات لتجارب ناضجة دراسة بغري الثورة خطط
وثالثها وتحضري تمهيد وثانيها عسكرية، حكومة أولها للثورة: أدوار ثالثة وأمامي

دستوري. بناء
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بد وال العرفية، األحكام استخدام فيه ويقرتح الهدم فرتة يستغرق األول فالدور
وطرد تسنج» «تاي أرسة أقامتها التي الدولة تحطيم من أثنائه يف الثائرة للجنود
سم من البالد وتطهري الرق عىل والقضاء الباليه التقاليد واستئصال املفسدين موظفيها
بني الداخلية املكوس وإلغاء والتنجيم والخرافة والسحر الوهم سموم وسائر األفيون

الوطنية. األقاليم
الحكومة إنشاء عىل مهمته تشتمل — والتحضري التمهيد دور وهو — الثاني والدور
محلية حكومات من وحدة األمة وجعل األمة تضامن وتيسري األقاليم يف املحلية الذاتية

ومراكز. قرى إىل مقسمة
أن عليها فالواجب العريف الحكم فيها وانتهى بالدها من األجنبي خرج أمة وكل
الثورية. الحكومة حقوق يقرر كما وواجباتهم، حقوقهم ألبنائها يقرر دستوًرا تنشئ

سلطتها. ينتخبوا أن األمة أفراد عىل كان ثالث سنوات فرتة مضت وإذا
بمبادئ الشعب نصف ودان تقدم كما الفساد جذور استئصال يف األمة أفلحت فإذا
وأن الوطن، أبناء تحيص أن السلطة وسع ففي للجمهورية، والوالء الثالثة الديمقراطية
املواصالت ووسائل العامة الصحة عىل وترشف الرشطة وتنظم البيوت رضيبة تقرر

الدستورية. لألحكام وفاًقا
تعول أن لها حق بحكمها مستقلة وحدة وأصبحت سلطتها األمة انتخبت ومتى
حقوقها بجميع الحكومة هذه لها تعرتف وأن الثورة، حكومة من الحسنة النية عىل

املوقوت. الدستور ظل يف الدستورية
حاكم إقليم كل عىل كان البالد جانب يف سنوات ست بعد األمور استقرت وإذا
أن الجمعية هذه ومهمة العظمى، الوطنية الجمعية لتأليف نائبًا عنه يندب أن لنفسه
وهي الحكومة: عمل لتنظيم الخمس الهيئات دستور هدي عىل مجالس خمسة تنشئ
الرقابة وهيئة االختبارية، والهيئة القضائية، والهيئة الترشيعية والهيئة اإلدارية الهيئة

العام. واإلرشاف
مجلس إلنشاء رئيًسا العام االقرتاع بطريق الدستور قيام بعد املواطنون وينتخب
الرئيس فيعينها األخرى، الثالثة املجالس أما الترشيعية، الجمعية لتكوين ونوابًا اإلدارة
الرئيس أمام مسئولة تكون ال جميًعا املجالس وهذه الترشيعية، الجمعية مع بالتعاون
الوطنية الجمعية يف إدانته بعد إال منها أحد استقالة تقبل وال الوطنية، الجمعية أمام بل
العام واإلرشاف الرقابة هيئة أعضاء أما العام، واإلرشاف الرقابة هيئة اتهام عىل بناء

الوطنية. الجمعية من بقرار اتهامهم بعد فيعزلون
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الدستور تطبيق عىل اإلرشاف مبارشة وواجباتها الوطنية الجمعية سلطات وتشمل
املؤهالت يف االختبارية الهيئة وتنظر الصالحني، غري املوظفني من الحكومية األداة وتطهري

املختلفة. واملجالس الوطنية الجمعية لعضوية صاحبها ترشح التي
مقاليد الثورة حكومة تسلم املجالس وانتخاب الرئيس وانتخاب الدستور إقرار وبعد

اللحظة. تلك منذ منتهية والتحضري التمهيد مرحلة وتعترب للرئيس، السلطة
الحكومة تتحقق وفيه الثورة، إتمام دور هو الثالث الدور أو الثالثة واملرحلة
املواطنون ويتوىل املدنية، حقوقها مبارشة الذاتية األقاليم حكومات تبدأ وفيه الدستورية،
املوظفني وعزل السياسية مشكالتها وحل بالدهم شئون تدبري يف الراشدين سلطة

الحكوميني.
بناء فيها يتم التي الفرتة هي هذه أخرى بعبارة أو الدستورية، األدوار هي هذه

وأزكيها. أوثرها التي الخطوط هي وهذه الثورة،
الثورة؟ بناء أو الثوري البناء مشكالت هي فما وبعد

وجب هنا ومن العجلة، بناء أخرى بعبارة هو أو الطوارئ بناء هو الثوري البناء إن
كان إذ الطبيعية؛ االجتماعية العوامل منهج عىل ينهج وأن الدوام وسائل إىل ينظر أن
الثورة. مهام بموافقة األحوال جميع يف كفيل غري الساعة دواعي به توحي الذي البناء

اإلمرباطوري، النظام وتقيضعىل امللكية به تسقط الذي الطارئ عملها لها الثورة إن
أو كالقدمني وكالهما الطارئ، البناء من لها بد ال الطارئ الهدم جانب إىل ولكنها
قد الجمهورية فيها أقيمت التي الساعة ومنذ اآلخر، عن ألحدهما غنى ال كالجناحني
هو وهذا يالزمه، أن بد ال الذي البناء دور يف ندخل لم ولكننا الطارئ، الهدم دور جاوزنا
الساسة ومنازعات العنيف املوظفني سلطان علينا: انصبت التي النكبات جميع مصدر
غنى ال الطوارئ زمن ففي حدث، ما ملنع وسيلة للصينيني يكن ولم وذاك، هذا إىل وما
وإن الجديدة، واجباته يألف أن الشعب تعويد إىل هذا بغري سبيل وال الطوارئ، بناء عن

الثورة. خطط يف األهمية من الغاية إىل ملهم ذلك
استفاد وقد الصينية، الجمهورية إنشاء منذ سنوات ثماني اآلن حتى مضت ولقد
إىل دعوتي يذكرون اليوم ولعلهم واملعرفة، التجربة من واسعة ذخرية الحزب أعضاء
املطامح أو «الطوبيات» من يعتربوها أن دون مغزاها ويفهمون وتدريبها الجماهري تعليم

النفاذ. تقبل ال التي
عىل أهلها ودرج الرجعية، العروش نري تحت السنني آالف الصني عاشت لقد
الثورة فجر منذ أنشأت قد ذي هي وها السيادة، من والحرمان الطغيان احتمال
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تعذر وإال التدريب، أدوار من بدور تمر أن إذن فعليها الدستورية، الجمهورية حكومتها
غايتها. بلوغ عليها

الرق) (خالئق تركت وقد امللكية، السيادة عهد عليها طال قد الصينية أمتنا إن
وعىل التدريب، أدوار من دور يف بها العبور قبل محوه يتأتى ال روحها يف عميًقا أثًرا
بقايا من املتجمعة األقذار هذه إزالة قبل أنفسهم تهذيب عىل كثريًا يعملوا أن الصينيني

واملساواة. الحرية حياة يف واالشرتاك املايض
بداءة همنا من كان الصينية الثورة تنظيم يف األمر أول أخذت حني الثورة عصبة إن
األمة خدمة عىل عزيمتهم صحت من كل نجمع وأن الدعوة، بأسلوب آراءها ننرش أن
مقصدنا لبلوغ الثالثة مبادئها عىل القائمة الديمقراطية تحقيق عىل وتعاهدوا الصينية

الصينية. الجمهورية وهو الشامل
إىل ينظر من ومنهم الثوريني، زمرة يف نحسبهم ال العهد ذلك نقضوا الذين فهؤالء
وتوطد كبريًا نموٍّا نمت قد الكومنتانج قوة ولكن الرسمية، املظاهر بعض كأنه العهد ذلك
شأن هذا كان وإذا واحًدا، قلبًا للحزب خلقنا قد عليه تعاهدنا الذي بالعهد ألننا نظامها؛

الدولة. عىل كذلك يصدق شأن فهو الحزب
أن أردنا نحن فإذا وهناك، هنا املتناثر كالرمل إنها الصينية: األمة عن قيل ما وكثريًا
اتحادها، يف قوية متحدة دولة منها لنخلق الرمل حبات من األربعمائة املاليني هذه نجمع
الحضارة بلدان جميع يف يحدث وهكذا القسم، فكرة عن نتخىل أن وسعنا يف فليس
للدولة واالحرتام الوالء يمني املرء يقسم أن الجنسية تغيري عند يوجبون فإنهم املتقدمة،
من عليه يفرضه ما لكل والتزامه بدستورها اعرتافه عن يعرب وأن إليها، ينضوي التي
وال قومه بني حياته يقيض بل القسم، هذا قبل املواطنني زمرة يف يحسب وال الواجبات

الوطنية. حقوق عليهم حرمت الذين الغرباء من بينهم معدوًدا يزال
ومن القسم، هذا أداء قبل عملهم يؤدون ال املجالس وأعضاء املوظفني أن وعندي
املواطنني، جميع من الوالء عهد تطلب أن الحكم نظام يتبدل حيث الجديدة الحكومة حق

الدولة. حظرية من يطرد عدوٍّا أداءه يرفض من تعترب وأن
من ووصفوني ثانوية، مسألة القسم مسألة أن حسبوا الحزب يف زمالئي أن عىل
انقطاع أن وأرى القسم، عىل أرص الحزب إنشاء منذ أزال وال النظرية، بالنزعة هذا أجل
البناء خيبة إىل جرت التي الكربى األسباب أحد هو — القانون أساس — اليمني مراسم
ما الدولة تكوين يف لتم الجمهورية تطور عقب كلماتي زمالئي يهمل لم ولو الثوري،
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يؤيدها وأن للجمهورية الوالء يمني يقسم أن موظف كل عىل وكان الحزب، تكوين يف تم
قبل القومية بالحقوق يستمتع أن يصح وال مواردها، ويعزز األمة، حقوق عن ويذود

وأعوانها. تسنج» «تاي أرسة خدام من يحسب بل ذلك
القانون. بحكم اليمني حلف بعد فاعلها يعاقب الجمهورية إىل إساءة وكل

األمة لعوامل صورة إال الدولة سياسة وليست رعاياها، قلوب تجمع سفينة الدولة إن
فمن للجمهورية، مخلصني مواطنني اإلمرباطور رعايا من نجعل أن أردنا فإن النفسانية،
الجمهورية الحكومة إقامة عند الكومنتانج يستطع ولم الوالء. بيمني نطالبهم أن الواجب
القوى من هائلة ذخرية الهدم دور يف له تجمعت الحزب أن ثمة من فكان ذلك يحقق أن

الثورية. البناية مهمة له تتيرس ولم الجمهورية إقامة بعد فقدها ثم الروحية
الفهم ذوي الصينيني املواطنني جميع عىل الصينية الثورة خيبة يف التبعة وتقع
مقصورة التبعة هذه وليست األوىل، الثورة صفوف يف دماءهم يبذلوا لم الذين واملعرفة
الذين الثورة مدد هم جميًعا واملعرفة الفهم ذوي فإن وحدهم، بالثورة قاموا الذين عىل

الثوار. من الطليعة لتأييد يخفوا أن عليهم وجب
القديم لنبذ واحدة يًدا وهبوا لوطنكم، حبٍّا واحد قلب نهضة انهضوا الصني! أبناء

اآلن. أردده الذي للجمهورية الوالء يمني الصادقة بالنية ورددوا الجديد، وخلق
وأبنني القديم اللحظة هذه من ألنبذن أقسم خالصة صادقة بنية ياتسن، سن أنا
الجمهورية تمكني إىل كلها قوتي وأرصف األمة استقالل سبيل يف أقاتل وأن الجديد،
الخماسية بهيئاته الدستور وإنفاذ الثالثة، مبادئها عىل الديمقراطية وتحقيق الصينية
باسم الدولة دعائم وتوطيد وأمانه، الشعب سعادة وتوفري الصالحة الحكومة لرتقية

أجمع. العالم يف السالم

(١٩٠٤ (سنة الصني ملشكلة الصالح الحل عن بيان من الثوار (4)

ثالثة إىل التقريب وجه عىل ينقسمون الثورة مبادئ إىل يجنحون الذين الصينيني إن
أقسام:

املوظفني مظالم جراء من القوت تحصيل عن عجزوا الذين أولئك عدًدا، وأكثرها أولها:
واغتصاباتهم.

املانشو. ألرسة القومية الكراهية تثريهم الذين أولئك وثانيها:
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العليا. واألمثلة النبيلة األفكار يستوحون الذين أولئك وثالثها:
وجهات يف بينها بالتعاون املطلوبة الغاية تبلغ أن تستطيع الثالث الطوائف وهذه

يوم. بعد يوًما تنموان اللتني والرسعة وبالقوة مختلفة
أرسة وتشبه زمن، مسألة هو إنما املانشو حكومة سقوط أن إذن املحقق ومن
أحد وسع يف فهل جميًعا، أساسه إىل الوهن رسى متداعيًا منزًال الحالة هذه يف املانشو

وهناك؟ هنا الجدران خارج عىل توضع بأسناد املنزل هذا سقوط يمنع أن
املالكة األرس تواريخ من بدا وقد بتقويضه. يعجل أن خليق نفسه التدعيم هذا لعل
والشيخوخة والنضج والنمو املولد بني الفرد حياة كأدوار حياتها أدوار أن الصني يف
فهو املايض القرن أوائل منذ الهرم يف أخذ قد اليوم القائم الترتي الحكم وهذا والفناء،
مستنرية حكومة استبدال أن الوضوح جد واضًحا وأصبح عجل، عىل فنائه إىل يميض

عنه. محيص ال أمر الترتي الحكم بهذا متقدمة
والربامج جديدة، النهوضبحكومة عىل قادرون املتعلمني األكفاء من كثريًا األمة يف إن
عىل الشعب من الجماهري وهذه صينية، جمهورية إىل الترتية الحكومة لتحويل مهيأة
وهدة من ترفعهم حالتهم من أفضل حالة يف أمل وعىل الجديد بالنظام للرتحيب استعداد

املحزنة. املعيشة هذه
إلشعال لكافية واحدة رشارة وإن عظيمة، قوية حركة عىل مقبلة اليوم الصني إن
ليست ولكنها لعظيمة مهمتنا وإن بالدنا، من الترت وطرد الكثيفة الغابة يف النار

باملستحيلة.

التنفيذية اللجنة يف خطاب من الثالثة، األمة مبادئ (5)
مارس١٩٢١) ٦) الكومنتانج لحزب

تتم، لم فمهمتنا منها الهدف بلغنا أننا نزعم أن نستطيع ال ولكننا العارشة، ثورتنا بلغت
كفاحنا. يف قدًما نميض أن وعلينا

األحزاب تلك من كان إذ األخرى؛ الصني أحزاب من االختالف كل مختلف حزبنا إن
مكانها، يف — منج أرسة وهي — أخرى أرسة وإقامة تسنج أرسة خلع عىل النية عقد من
األخرية العرش السنوات يف فإننا ملبادئنا، مناقضة الحزب هذا مبادئ أن القول عن وغني
يومئذ فقررنا طوكيو، بمدينة النزول عىل مكرهني أنفسنا ألفينا تسنج أرسة عهد من
تزال ال يومئذ السيطرة وكانت واالشرتاكية، والديمقراطية القومية وهي الثالثة: مبادئنا
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إقرار من متمكنة غري القومية، وهو األول مبدئها عند تزال ال والثورة املانشو أيدي يف
اآلخرين. مبدأيها

تنتخبها األمة من حكومة ينشد كان فقد مبادئي، تطابق لنكولن الرئيس مبادئ إن
واألمريكيني األوروبيني عرف يف املسعى غاية صورت مبادئ وهي األمة، لخدمة األمة
بالقومية ترجمتها فقد الصني، لسياسة مثلها كلمات نجد أن السهل ومن السواء، عىل

هذا. غري شيئًا تعني ال أنها وأحسب واالشرتاكية، والديمقراطية
القومية: عن أتكلم أن اآلن وأريد

خانعة املانشو أرسة قيام منذ األمة بقيت لقد بالقومية؟ نريده الذي املعنى هو فما
األمة أن والح ذهبت قد املانشو أرسة ذي هي وها سنة، مائتي من أكثر الثقيل لنريها
الحرية بنعم اليوم الصينية األمة تستمتع فهل الكاملة، بحريتها تستمتع أن خليقة
ينجز لم غايته تحقيق من بعيًدا يزال ال حزبنا بال وما العلة؟ هي فما كال، الكاملة؟

اإليجابية؟ ناحيتها يف شيئًا يتقدم أن دون السلبية ناحيتها إال منها
القوميات تسكنها التي األقطار يف الجمهوري النظام وإنشاء األرسة خلع بعد
لنا برزت — التيبت وأهل والتتار واملغول واملنشوريني الصينيني بها ونعني — الخمس

كله. الرش جذور تكمن وهنا والدينية، السياسية الرجعية أنصار من جمة عنارص
أهل من عدة ماليني النسق، هذا عىل القوميات هذه ترتيب يأتي العدد جهة فمن
من ضئيل وعدد التتار، من ماليني عرشة ونحو املغول، من مليون من وأقل التيبت،
فاملنشوريون اآلتي: النحو عىل موزعون فهم السياسية الوجهة من أما املنشوريني،
نفوذ دائرة يف يقيمون األخرية األنباء حسب عىل واملغول اليابان، نفوذ دائرة يف يقيمون
يكفي ما القوة من تملك ال القوميات وهذه العظمى، بريطانيا غنيمة والتيبت الروس،
دولة لتكوين الصني مع تتحد أن تستطيع ولكنها دفاعها، يف نفسها عىل العتمادها

واحدة.
مسبتهم، فتلك متحدة واحدة أمة تكوين عن عجزوا فإن مليون، أربعمائة الصني ويف
طويًال الكفاح إىل مضطرون وأننا األول مبدأنا نحقق لم أننا عىل دليل ذلك عدا وفيها
القوميات جميع من يتألف كي املتحدة الجمهورية توطد وإنما أوفاه، عىل عملنا إلتمام
تجتمع التي األمريكية املتحدة الواليات أمة إىل أشري املثال سبيل وعىل قوية، واحدة أمة
واإلنجليز والهولنديني كاألملان شتى، قوميات من تتألف الواقع يف وهي متفقة وحدة منه
مستطاع، كهذه أمة وتكوين املتحدة، لألمة مثال املتحدة فالواليات إلخ، … والفرنسيني

نستطيعه. أن بد وال
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يف تقع فإنها سويرسة، بالد مختلفة أقوام من املتحدة لألمة آخر مثاًال خذوا أو
أملانيا، األخرى الحدود وعىل فرنسا، جوانبها أحد من حدودها عىل األوروبية، القارة قلب
واحدة، أمة هذا مع ولكنهم واحدة لغة يتكلمون ال وهم إيطاليا، الثالث الجانب وعىل
األجناس هذه من فتجمع الرشيد، السيايس والنظام الحكيمة الثقافة بينهم توحد وإنما
يف متساوون الجمهورية رعايا أن القوة هذه ومصدر متماسكة، متحدة أمة املتفرقة
بني ساوت أمة أول الدولية الوجهة من إليها نظرنا إذا وهي املبارش، االنتخاب حقوق

الوطنية. يف مثىل قدوة وهذه الحقوق، تلك يف رعاياها
متماسكة، أمة منها وخرجت وحدتها تمت جميًعا الصني قبائل أن اآلن فلنفرض
يف اإلجحاف تعاني شعوب ثمة تزال ال إذ املنشودة؛ الغاية لتحقيق كافيًا هذا فليس
إىل املعونة يد وبسط اإلجحاف هذا برفع يتكلفوا أن الصني أبناء واجب ومن املعاملة،
فرصة لهم نتيح أن باإلنصاف وجدير الشاملة، الوطنية الراية إىل لضمها الشعوب تلك
عنه عرب كما الدولية الوجهة من العادل وباملوقف لإلنسان، اإلنسان بمساواة الشعور
مهمتنا نعترب ال املبلغ هذا بأمتنا نبلغ لم وما املصري، تقرير سماه فيما ويلسون الرئيس
هو وذلك الصينيني، صميم من يحسب أن وجب الصني إىل االنتماء أراد من فكل منجزة.

املعنى. بهذا نؤكدها أن وينبغي اإليجابية القومية فهي القومية، أو الوطنية معنى
األعىل طورها استوفت قد الديمقراطية أن الساعة ذكرت فقد الديمقراطية، أما
عىل الديمقراطية يطابق ال هناك التمثيل نظام إن فأقول: أبادر أنني إال سويرسة، يف
فرنسا يف عدة ثورات نشبت وقد املبارش. الفرد بحق الديمقراطية تصح وإنما أصحها،
يعني ال هذا مع ولكنه األمم، تلك بني القائم التمثيل نظام منها تولد وإنجلرتا وأمريكا
الجوهري وإنما سبيله، يف ونجاهد نعنيه كما املواطنني لجميع السواء عىل املبارش الحق
بعد الشعب يخول الذي العزل وحق مواطن لكل االنتخاب حق جميًعا الحقوق هذه من
أن الشعب يخول الذي االستفتاء وحق يشاء، حني العمل عن ينحيهم أن موظفيه انتخاب
يخوله الذي االقرتاح وحق لرغباته، مخالًفا الترشيعية الهيئة تصدره قانون كل يرفض

إصدارها. يستحسن القوانني من مسودات الترشيعية الهيئة إىل يقدم أن
املبارش. االنتخابي بالحق أسميه ما قوام هي األربعة األساسية الحقوق فهذه

األزمنة يف الصينيني بني عرفت فكرة وهي أخريًا االشرتاكية عىل الكالم ونتناول
عن تعرب ال جوفاء كلمات بضع عىل بها معرفتهم يقرصون دعاتها ومعظم األخرية،
األرض مشكلة حل وهو جوهرها إىل دراستها من انتهيت قد ولكنني محدود، برنامج

املال. ورأس
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املالكة األرسة خلع منذ إننا فنقول: التفصيل بعض إليه ونضيف تقدم ما ونلخص
نعمل ولم السلبي الجانب حققنا فقد عهودنا، من جزء غري القومية مبدأ من ننجز لم
الشعوب جميع بني ونؤلف الصينية، األمة كرامة نرفع أن وعلينا اإليجاب، جانب من شيئًا
القومية. الصني دولة تُسمى واحدة أمة الرشقية آسيا يف لتصبح الصني تستوطن التي
الحقوق عليها تدور التي األربعة األصول نقرر أن أوًال يلزمنا الغاية هذه وإلدراك

والعزل. واالقرتاح، واالستفتاء، العام، االقرتاع وهي األربعة: االنتخابية
يأتي: ما لها فربنامجي االشرتاكية أما

النسبية. أساس عىل األرض تقسيم «أوًال»
الربنامج هذا أنفذ أن املؤقتة الرئاسة أتوىل كنت إذ بنانكنج؛ مقامي أيام حاولت وقد

أفهم. لم ألنني أستطيع؛ فلم
بالتفاوت نعني فماذا والفقري، الغني بني التفاوت من تنشأ االجتماعية املشكالت إن

املساواة؟ قلة أو
فارًقا يكن لم ولكنه الغابرة، األزمنة يف والفقري الغني بني موجوًدا الفارق كان لقد
منها، القليل حتى للفقري يبقى وال كلها األرض الغني يملك إذ اليوم؛ نراه كما حاسًما
الفئوس يستخدم مثًال الخشب قاطع كان فقد اإلنتاج، أساليب اختالف التفاوت هذا وعلة
ويستطاع الحارض العرص يف األدوات هذه محل تحل املكنات ولكن إليها، وما واملدى

قليل. بدني بعمل كبري محصول عىل الحصول
هذا يف كله املعول كان الغابرة األزمنة ففي الزراعة، أعمال من آخر مثًال ولنرضب
رسعة فزادت والبقر الخيل تجرها التي املحاريث نشأت ثم اإلنسانية، الجهود عىل املجال
فأصبح وأمريكا أوروبة يف اليوم اآللية القوى استخدمت ثم البدنية، الجهود وقلت العمل
والبقر، الخيل عن االستغناء وأمكن الواحد اليوم يف وزيادة فدان ألف حرث املستطاع من
هذه من انتقلنا فإذا واحد، إىل ألف بنسبة عنه يعرب هائل فارق الحالة هذه من فنجم
قد الحديدية والسكك كالبواخر الحديثة الوسائل أن رأينا املواصالت وسائل إىل األمثلة

اإلنسانية. والقوة القوى هذه بني املقارنة عند واحد، إىل ألف من أكثر النسبة جعلت
وال وأمريكا، أوروبة بني مختلف األرض فنظام األرض، اشرتاكية عن أوًال ولنتكلم
الواليات يف لآلحاد مملوكة األرض أصبحت حيث من إنجلرتا يف قائًما اإلقطاع نظام يزال

املتحدة.
اليوم بدرت التي املستقبل لرشور اتقاء النسبي التقسيم إىل يدعو برنامجي أن إال

بوادرها.
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كانتون، مدينة يف البلدي املجلس أنشئ منذ أعيننا تحت حدث بما مثًال ولنرضب
ترتفع السكان مزدحم وعند الجرس عىل األرض أثمان وأخذت تقدمت املواصالت فإن
يعيشون آحاد يملكها كلها وهذه الرياالت، من األلوف بعرشات الواحد «املو» ويباع

اآلخرين. بجهود
النسبية، التقسيمات نظام املوافقة بعض يوافق الصني يف القديم األرض نظام إن
عىل الرضيبة فرض وهي الرشوط! هذه مالحظة وجبت النظام هذا نطبق أن أردنا فإذا

العرفية. القيمة حسب عىل والتعويض األرض، قيمة حسب
األرض قيمة ولكن الصينية، البالد يف اليوم إىل درجات ثالث عىل التقسيم اتبع وقد
تقدمت فلما الصناعة، وأدوات املواصالت وسائل لنقص االرتفاع بهذا مىض فيما تكن لم
غري ارتفاع ذلك من نجم العتيقة التقسيمات بقاء مع الصناعية واألدوات املواصالت
املواقع بعض ويف دوالر ألفي املواقع بعض يف املو ثمن فأصبح األرض، قيمة مع متناسب
الرضائب بقيت فإذا متفاوتة، قيم القيمتني هاتني بني وتراوحت ألًفا، عرشين األخرى

ومحصليها. الرضائب دافعي بني والفساد الغش راج كانت كما
واحد بنسبة الرضائب نفرض أن الحالة هذه رشور اتقاء أردنا إذا ينبغي هذا وعىل
رياًال، عرشين رضيبة فعليه ريال بألفي أرًضا يملك كان فمن األرض، قيمة من املائة يف
أن فينبغي األرض عىل الدولة استولت ومتى القيمة، يف االرتفاع باطراد الزيادة وتطرد

الحساب. بهذا مقدرة قيمة عىل استيالؤها يكون
فيه بحثت الدولية الصني تنمية عن كتابًا أخريًا نرشت فقد املال، رأس مسألة أما

وتجارتها. الصني صناعة لرتقية األجنبية األموال برءوس االستعانة مسائل
مدت التي بكاو وتينتسن مكدن وبكني هنكاو، بكني خطوط إىل مثًال فانظروا

الجزيل. الربح من جمة مقادير اآلن تدر وهي األجنبية األموال برءوس
آالف ستة إىل آالف خمسة من الصني يف تبلغ اليوم الحديدية السكك خطوط إن
فإذا الرضائب، قيمة عىل تزيد ميًال وثمانني سبعني بني يرتواح بما أرباحها تقدر ميل،

أضعاف. عدة األرباح تضاعفت ميل ألف ستني أو خمسني فبلغت الخطوط امتدت
عند الربح تدر التي املوارد جميع أن األجنبية باألموال االستعانة يف وبرنامجي
املناجم موارد أمثلتها ومن األجنبية، األموال انتظار يف تزال ال مقبول نحو أي عىل إدارتها

والتعدين.
واألدوات املكنات عىل الحصول أعني فإنما الصدد هذا يف القروض ذكرت ومتى
هنكاو إىل بكني من الحديدية السكة أرباح كانت وقد املوارد، هذه الستغالل الرضورية
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وبلغ املستقبل، يف منها الربح إمكان مع لتسليمها استعداد عىل األجانب وكان عظيمة،
يصل الذي الخط وهو كاجالن، إىل بكني من الخط ملد يكفي كان أنه الربح هذا وفرة من

سونيانج. إىل اليوم
ولكن ميسور، األجنبية األموال رءوس القروضمن عىل الحصول إن فنقول: ونوجز

نستفيد. ال أو إنفاقها من نستفيد وهل ننفقها؟ كيف هو: السؤال
الالزمة الضحايا من أكرب االجتماعية للثورة الرضورية الضحايا أن نسلم أن وعلينا
بعد املانشو أرسة خلعت منذ القومية مبدأ الصحة بعض صح وقد السياسية، للثورة
فال أثر، أي لهما يرتكا لم االشرتاكية ومبدأ الديمقراطية مبدأ ولكن ،١٩١١ سنة ثورة
عرف يف يعترب ما كذلك ونحقق حزبنا غاية نحقق كي جهدنا السعي من إذن لنا مناص

غاياتنا. إحدى أيًضا وهي الديمقراطية، به ونعني الجميع، غاية الحارض العرص
ال السيايس السلطان ولكن السياسية، الحياة يف وأمريكا إنجلرتا تقدم يف شك وال
خالل ويلسون الرئيس أعلن وقد كلها. األمة قبضة يف ال حزب قبضة يف هناك يزال
وقد برنامجنا، من القومية مبدأ يقابل وهو املصري تقرير نداء الكربى األوروبية الحرب
رابطة بغري مًعا تعيش مستقلة ولكنها صغرية جمهوريات فرساي مؤتمر بعد تألفت

العرصية. األمم حياة عىل الغالب لالتجاه هذا من تفطنوا أن بكم فجدير تجمعها،
والديمقراطية القومية تحقيق أي جميًعا؛ الثالثة مبادئنا لتحقيق الحني حان لقد
أوفاها، عىل املبادئ هذه تتحقق حني ألمتنا والحرية العيش يتاح وإنما واالشرتاكية،
النشاط من دعوتكم تودعونه وما القوة من تبدونه ما عىل وتطبيقها تفصيلها ويتوقف

والهمة.

١٩٢٤ سنة كانتون محارضات من القومية) (أو الوطنية مبدأ (6)

الوطنية؟ مبدأ هو ما
أن لنا جاز املوروثة وعاداتها االجتماعية حياتها يف الصني تاريخ إىل رجعنا إذا

الدولة. لفكرة مرادف الوطنية مبدأ إن نقول:
وعصبية القرابة شعور فيها بما حتى والقبيلة لألرسة الوالء ألفت قد الصينية فاألمة

الوطنية. شعور فيها ينُم ولم القبيلة
ضحى الصيني أن كثريًا وحدث املوحدة، القوى من والقبيلة األرسة كانت وقد
من عظيم عمل قط يعهد فلم الوطن عن أما قبيلته، عن دفاًعا وحياته وبأرسته بنفسه

األمة. وحدة إىل تتقدم ولم القبيلة عند الصني وحدة فوقفت الجلية، التضحية أعمال
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يصدق وال الصني أحوال عىل يصدق الدولة لفكرة مرادف الوطنية مبدأ إن فقويل:
بها يقابل التي والكلمة والدولة، األمة بني الغربيون يميز إذ الغرب؛ يف األحوال عىل

بينهما. اختالط ال معنيني ذات وهي األمة، كلمة هي تسو» «من كلمتنا اإلنجليز
معناهما ولكن بينهما، للفصل الرضورة تبدو وال متصلتان واألمة الدولة إن نعم

حدة. عىل منهما كل معنى فهم من بد وال مختلف
الصني عىل ذلك يصدق وحدها؟ الصني عىل معناهما بني التوافق يصدق فلماذا
ساللة من واحدة دولة تنشئ هان وأرسة شني أرسة فيها قامت منذ الصني ألن وحدهما؛
عدة وتضم واحد جنس يف متعددة حكومات تنشئ األجنبية البالد كانت حيث واحدة

حكومة. فرد إىل قوميات
الجنس إىل ضمت فإنها العالم، دول أقوى اليوم تُعد التي بإنجلرتا املثل ونرضب
يصدق فال الربيطانية، اإلمرباطورية لتكوين وغريهم والسود السمر من أناًسا األبيض
— بريطانية مقاطعة وهي — كونج هونج وهذه واحد، يشء والدولة الجنس أن عليها
كونج هونج حكومة إن عنها: يقال أن يصح فال الصينيني من األلوف عرشات تؤوي

بريطانية. أمة تعني
ثالثمائة ثمة تجدوا — بريطانية مستعمرة اليوم وهي — الهند إىل انظروا أو
فنحن واحد يشء الربيطانية واألمة الهند حكومة إن قلنا: فإذا الهنود، من مليونًا وخمسني
األنجلوسكسون، من األصالء إنجلرتا أبناء أن نعلم جميًعا ونحن الحقيقة، من زيغ يف
طوائف أيًضا املتحدة الواليات يف يوجد بل اإلنجليزية، البالد يف محصورين غري ولكنهم
معنى بني نوحد أن األخرى البلدان إىل ننظر حني لنا يتأتى فال الساللة، هذه من كبرية

بينهما. يميز فاصل خط املعنيني فبني األمة، ومعنى الدولة
للتمييز ننهجه منهج خري املعنيني؟ هذين بني الواضح التمييز لنا يتسنى فكيف
القومية أو الجنسية إن فنقول: العبارة، ونبسط مزجتهما، التي العوامل ندرس أن بينهما
تاريخ من بشاهد ونستعني السالح، بقوة فتنمو الدولة أما الطبيعية، بالعوامل تنمو
الطريق هي تاو» «وانج إن يقولوا: أن تعودوا الصينيني أن فنذكر السيايس الصني
الساللة هي السلطانية الطريقة عىل تتألف التي فالجماعة الحقيقة، وطريق السلطانية
عىل تتألف التي فالجماعة الغلبة، طريق أو «باتاو» فهي املسلحة القوة أما القومية، أو

الدولة. هي الطريقة هذه
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لنا فيبدو والحديثة، القديمة السالالت يف عملت كما البقاء قوانني يف النظر ونمعن
أن وعلينا القومية، بواعث بتنمية إال ساللتها ونحفظ الصني ننقذ أن نستطيع ال أننا

والسالمة. الخالص عوامل من واضًحا عامًال نجعلها أن قبل جيًدا نفهمها
ماليني بضعة يف إال فيهم الساللة تختلط ال مليون، أربعمائة يبلغون الصني أهل إن
من مليون ويف التيبت، أبناء من قليلة ماليني ويف املنشو، من مليون نحو ويف املغول، من
عداهم ما الصينيون ويتحد ماليني، عرشة عىل جميًعا عدتهم تزيد فال املسلمني، الرتك
واحدة ساللة متشابهة: وعادات واحدة وديانة واحدة ولغة واحد بدم هان ساللة يف

صافية.
عدًدا أكربها األخرى األمم إىل بالقياس إننا بأرسه؟ العالم من الصني موقف هو ما
أفقر بني نعد هذا عىل ولكننا سنة، آالف أربعة دامت حضارة ألنها حضارة؛ وأعرقها
من وغرينا واللحمة السمكة فنحن الدولية، الشئون يف املنازل أسفل وننزل وأضعفها األمم
بعوامل نستمسك لم ما الخطر أشد عىل اليوم وموضعنا والسكني، الصفحة هم آدم أبناء
ونستهدف الكارثة نواجه نحن إذ قوية؛ أمة يف األربعمائة املاليني بني ونجمع الوطنية
عىل واالعتماد الوطني الشعور بغري الكارثة هذه ندفع ولن قوميتنا، وفناء بالدنا لضياع

بالدنا. إلنقاذ الوطنية النخوة
أن ولألمة التقدم إىل تتطلع أن للدولة تهيئ التي النفيسة القنية هي الوطنية إن

وجودها. تطيل
ولم قرونًا ضيعتها أنها يل ويرتاءى النفيسة، القنية هذه اليوم الصني ضيعت وقد
الثورة تحارب التي املوضوعات إىل تنظروا أن إال عليكم وما وحسب، يوًما تضيعها

الوطنية! تعارض وكلها الخارج، من إلينا وتندس
املوضوعات وهذه الصني، تاريخ من السنني مئات خالل ميتة الوطنية كانت لقد
تني وال الوطنية النخوة نغمات من واحدة نغمة لنا تعرض ال زماننا يف راجت التي
منذ نسمع ونكاد العميم، سخائهم ومآثر ورحمتهم املانشو فضائل عىل بالثناء شادية
ولم والسجايا، املناقب من للمانشو كان بما للتغني املتطوعني األعالم أولئك الثورة نشوب
إىل ذلك جاوزوا بل املانشو ذكرى تستبقي التي العبارات باصطياد األعالم هؤالء يقنع
النوازع وسحق املانشو إمرباطور عن للدفاع تانج» هوانج «باو املسماة جماعتهم تأليف

الصني. أمة ضمائر يف الوطنية
صميم من كانوا بل املانشو، من يكونوا لم إنهم … امللكيني هؤالء إىل بالكم واجعلوا
ازدهرت فلما الخارج! يف املقيمني الصينيني بني والرتحيب الرعاية ووجدوا الصني أهل
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الثورية الجماعات وتضاعفت تأييدها إىل فشيئًا شيئًا املهاجرون هؤالء تحول الثورة دعوة
البحار. وراء ثم من

كنج «شيه بال أحيانًا يسمون كما أو هوهوي» سان مني «هنج فئة هؤالء ومن
عىل ينطوون وكانوا مكانها، يف «منج» بأرسة ليأتوا املانشو يحاربون كانوا الذين تانج»؛
«النقاء بغري يبالون ال ملكيني فأصبحوا امللكية الدعوة ظهرت ثم قوية، وطنية حماسة
وكفى عرشه، إىل عاهلها إلعادة املانشوية الدعوة اتخذته الذي الشعار وهو الطاهر»

الوطنية. نخوتها من الصني فقدته ما عىل دليًال النكسة بهذه
عنها، نتكلم حني الخفية الجماعات هذه تاريخ من إثارة نعرف أن خليقون إننا
وهب (١٦٦١–١٧٢٢) هيس كانج املانشوي العاهل حكم خالل القوة غاية بلغت فقد
زمام عىل واستوىل األرسة هذه عىل قىض حني يش شان يعارضون منج ألرسة املوالون
تذعن فلم هيس كانج عهد إىل املقاومة واستمرت بأرسها، الصني أرجاء يف السلطان
يئس حتى املقاومة شعلة تنطفئ ولم العهد، ذل حتى للمانشويني اإلذعان كل الصني

الرسية. الجماعات إىل فلجأ لالنتقاض الكافية القوة تدبري من بها القائم الجيل
الجماعات تنظيم عىل فدأبوا باملجتمع، وخربة ونظر أصالة ذوي أناًسا بقيتهم وكان
كثريون شبكته يف فدخل للمناصب االمتحان نظام املانشوي العاهل وضع أن إىل الرسية
عليها يعتمد ال املتعلمة الطائفة أن املقاومة بحركة القائمون وعلم «منج» عهد أساتذة من
والبحريات، األنهار ضفاف عىل املرشدين إىل الدنيا: املجتمع طبقات إىل انقلبوا يومئذ …
العمل يتصل كي الوطنية الغرية روح فيهم ويبثون وينظمونهم يجمعونهم وراحوا
مسلكها وخشونة تعبريها وجالفة بيئتها وسقوط لجهلها الطوائف هذه ولكن بعدهم،
يف أبانوا منج أرسة حكماء أن هذا يمنع وال املهذبة، الطوائف عند صاغية آذانًا تلق لم
النزعة الستبقاء الرسية الجماعات تلك تنظيم إىل لجأوا حني وحصانة دراية عن عملهم
وتوارث النزعة تلك محو عىل األخريين القرنني خالل املانشو طغيان يقو فلم القومية،

الرسية. الجماعات تلك يف طبقة بعد طبقة وتقاليدها مصطلحاتها
تسنجتانج» «تسو أخذ ثم حكمها، املانشو أرسة بدأت منذ حية الوطنية جذوة وظلت
وشتت الحربية قيادتها فحطم الرسية، الجماعات بخفايا وعلم األعظم التنني بناصية
ال جماعة كانت فقد عليها، نعتمد منظمة هيئة نجد لم األخرية الثورة كانت فلما شملها،

الضياع. إىل الوطنية الصني بنخوة األمر وآل مسخرة آلة مني» «هنج
مثًال اليابان وهذه التفكري، باستقالل لها تسمح لم أخرى أمة سادت إذا األمة إن
الوطنية مادة فمحت تريد، حيث الكوريني أذهان توجيه عىل وتعمل كورية عىل تسيطر
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أنهم يعلمون ال وهم الكوريون األطفال يكرب أن سنة ثالثني بعد ويوشك املدارس، من
تحاول منشورية كانت زمن مىض وقد كورية، يسمى كان وطنًا هناك وأن كوريون
يف النفيسة القنية هذه تتلف أن الغالبة األمة دأب من كان إذ املحاولة؛ هذه معنا فيه
ويبتدعون الحيل شتى يحتالون املانشويون جعل النية وبهذه املغلوبة، األمة ضمائر
منه أدهى فكان لنج شيان وجاء الكتب بعض هيس كانج فحرم األساليب، مختلف
الصني، أمر لوالية السماء مختار بأنه ينادي هيس كانج كان القومية، الروح سحق يف
باألمر لنج شيان قام فلما السماوية، املشيئة عىل املتمردون يتمرد أن التقوى من فليس
وعي من نفوسهم خلت وقد املثقفون أصبح حتى واملانشوي الصيني بني فارق كل أزال
مكافحة بوجوب يؤمنون فكانوا السفىل، الطبقة إىل منهم الوعي هذا وانتقل الوطنية،
الصينية الوطنية روح ضمرت املثابة وبهذه يكافحونهم، فيم يعلمون ال ولكنهم التتار،

املانشويني. تدبري جراء من السنني مئات
الروح ضمور منه تخلف وكيف التدبري هذا تم كيف نوضح أن علينا ويصعب
تقريب يف تفيد كونج هونج يف بنفيس شهدتها قصة من لنا يتضح ذلك فلعل الوطنية،
وال البواخر من البضائع حمل يف يعمل كان أجريًا أن القصة هذه وخالصة أعنيه، ما
ملؤونة كافية الحمل أجرة وكانت وعموده، حبله غري عىل الصناعة هذه يف له معول
جوف يف ووضعها نصيب ورقة بها فاشرتى رياالت عرشة الزمن مر عىل ادخر ثم يومه،
جاء ثم فيها، لينظر حني إىل حني من إخراجها إىل يحتاج لكيال رقمها وحفظ عموده
ألف مائة وقدرها األوىل الجائزة ربحت ورقته أن اليانصيب كشف من فعلم السحب يوم
يستقبل أن أراد ألنه املاء إىل والحبلني بالعمود وألقى فرحته من يجن أن فكاد … ريال

الحياة. مدى البضائع حمل عن استغنائه إىل يطمنئ وأن الثراء، حياة
الجائزة تشبه وقد البقاء، عىل األمة تعني التي بالوطنية يشبه قد الحمال عمود إن
العالم وشملت أطرافها اتسعت حني الصني عليه أقبلت الذي الذهبي بالعرص املكسوبة
وما واحد، ملك غري لألمة وليس واحدة شمس غري للسماء فليس أبنائها، نظر يف كله
السالم إال بعد العالم يعرف فلن وآللئه، تاجه أمام تسجد وهي إال األرض عىل أمة من
بعموده األجري قذف كما البحر إىل بوطنيتها األمة فقذفت األنام، مللك الجزية وأداء والوئام
بل العالم سيادة عن عجزت أنها قصاراها يكن فلن املانشو بحكم ابتليت ثم وحبليه،
العمود ضاع كما الوطنية ضاعت لقد حدودها، حماية عن عجزت حتى الحال بها ساءت

املاء! يف
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أن ونسوا به قذفوا ولكنهم األوىل، الجائزة ألخذوا العمود حفظوا أسالفنا أن ولو
علينا فما إلينا، نعيده أو عمودنا إىل نعود أن استطعنا لو وحبذا فيه، مخبوءة الورقة
لكل لنصمد فإننا العيش، فرص لنا وتنكرت األجنبية القوة لنا تجهمت إن ضري من إذن

نلقاه. ما
لخارجون وإننا جساًما، تبعات الصني أبناء نحن عواتقنا عىل وضعت قد السماء إن
صيني كل فيه يشعر الذي الوقت حان قد وها نفوسنا، نحبب لم إن السماء مشيئة عن
العالم لصالح تدخرنا فهي علينا القضاء تبغي ال السماء كانت فإن عاتقه، عىل بالتبعة
هذه تقيم وسوف العظمى، الدول أيدي عىل تهلك فسوف الصني هلكت وإذا وارتقائه،

العالم. سبيل يف العقبات الدول
إنه دولة؟ كل من عليه للهجمة عرضة لينني بال ما الروسيني: أحد يل قال وباألمس
وخمسون ومائتان ألف قسمان: العالم أبناء إن يقول: أن عىل اجرتأ ألنه لهجماتها؛ عرضة
لآلخرين مسخرون واألولون اآلخر، الجانب يف مليونًا وخمسون ومائتان جانب، يف مليونًا
وإنما ويناجزونها، يعارضونها بل الطبيعة مع يمشون ال يسخرونهم الذين وهؤالء …

ونكبحها. للقوة نتصدى حني الطبيعة مع نميش
ا صفٍّ ولنكن صفوفنا بتوحيد أوًال فلنبدأ ونكبحها للقوة نتصدى أن أردنا إذا ونحن
قلوبنا يف الوطنية بإحياء لنبدأ املسخرين، املاليني من والخمسني واملائتني األلف مع واحًدا
الصمود من وتمكينهم الضعفاء عون عىل ثم من ولنعمل وحدتنا، األمر أول ولنحقق
واندحرت القوة هذه انهزمت إذا حتى القوة، وجه يف الحق إلعالن ولنجتمع لألقوياء،

اإلنسانية. الوحدة عن نتحدث أن لنا يحق فهنالك واألنانية الجشع سطوة
الصني أهل حديث كانت ولكنها أوروبة، يف اليوم حديث اإلنسانية الوحدة إن
املاليني وأن حضارتنا، عراقة يدركوا أن بعد األوروبيون استطاع وما سنة، ألفي قبل
حفظ عن لقصورهم وأنهم العاملية، األخالق ملبادئ مخلصون الصني أهل من األربعمائة

والزوال. البوار بهم يحيق أن ويوشك أنفسهم، عن اإلعراب عليهم عز قد وطنيتهم
إنصاف ال قوة عىل قائمة اليوم األوروبيون بها يتحدث التي اإلنسانية الوحدة أن عىل
للغلبة الكفاح أن يعني إنما القوة مع الحق إن يقول الذي اإلنجليزي وشعار معها،
وما حق، بالحرب الغلبة أن قط اعتقد فما الصيني العقل أما وإنصاف، عدل واالستيالء
هي السلمية الخالئق وهذه والرببرية، الهمجية بوصف إال قط بالعدوان القهر وصف
الوطنية، أساس عىل نبنيها اآلداب؟ هذه نبني أساس أي فعىل العاملية، اآلداب جوهر
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يف األربعمائة واملاليني األوروبية، العاملية أساس روسيا يف والخمسون املائة فاملاليني
إذن الوطنية فلتكن أساس، غري عىل يقوم بناء من وما اآلسيوية، العاملية أساس الصني
عىل ذلك قبل فليبسطه العالم عىل السالم يبسط أن شاء ومن عليه، نبني الذي أساسنا
فيومئذ متألقة، ساطعة نجلوها وأن جوانحنا يف الوطنية نحيي أن همنا وليكن وطنه،

العاملية. الوحدة علم نحمل أن لنا يسوغ
أن إحداهما وسيلتان: هناك وطنيتنا؟ إلحياء إليها نلجأ التي الوسيلة ما نتساءل: ثم
البؤس من الهرب إىل يضطرهم الذي املأزق يف فهم حالتهم، إىل األربعمائة املاليني ننبه

الحياة. وابتغاء املوت من الهرب إىل أو السعادة، وابتغاء
حق ملا ينتظرها ما أحست أنها ولو فهلكت، تنحدر أنها قبل من الصني جهلت لقد

الهالك. عليها
تعرض أنها فالجواب لنا، تعرض أين ومن تهددنا التي القوارع عن تساءلنا وإذا
االقتصادي الغصب و«ثانيًا» السيايس الغصب «أوًال» هي وأنها العظمى، الدول من لنا

العظمى. الدول بني السكان عدد يف الرسيعة الزيادة و«ثالثًا»
داهم، خطر عىل أمتنا وجعلت رءوسنا عىل رانت قد الخارج من الثالث القوارع هذه
ووقوع وضحاها، عشية بني يحدث قد السيايس الغصب طريق من األمة عىل فالقضاء
وقد نهار، إىل نهار من لنا طمأنينة فال لحظة أية يف يحطمها قد الدول نري تحت الصني
الدول بني كان وربما السياسية، املناورات من يأتي كما العسكرية القوة من الدمار يأتي
الدول تنافس عىل يتكلمون الذين ولكن لنا، العصمة مالذ هو توازن الصني يف اليوم
السداد يخطئون واتفاقها؛ اتحادها حساب يحسبون وال الدوام عىل متنافسة ويحسبونها
السالمة هي وتلك عليه، ويراهن بالفضاء يتعلق ملن يُرضب الذي املثل عليهم ويصدق
إليها. نطمنئ سالمة بالغيب الرجم وليس أنفسنا، عىل نعلقها وال غرينا عىل نعلقها التي
وقد ازدياد، يف أبًدا تزال ال ريال مليون ألفي سنة كل يسلبنا االقتصادي والغصب
مليون؛ خمسمائة اليوم فبلغ ريال، مليون مائتي سنوات عرش منذ التجارة ميزان كان
أخرى سنوات عرش انقضت فإذا سنوات، عرش كل املائة يف وخمسني مائتني بمعدل أي
سبعة منا الرأس يخص سنة، كل ريال مليون آالف ثالثة فاقدون ونحن أنفسنا ألفينا
رأسه عن جزية ونصف رياالت سبعة منا فرد كل يؤدي وكأنما ريال، ونصف رياالت
أنفسهن عن الجزية هذه يؤدين ال الالئي النساء حسبنا وإذا الحول، دار كلما لألجانب
الشيوخ ومنهم الذكور من فرد كل عىل رياًال عرش خمسة فالجزية الحارض الوقت يف
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إىل الواحد الرأس عىل الجزية ترتفع جرم فال الكسب، يف يسهمون ال الذين والصغار
العام. يف رياًال وأربعني خمسة

فلو تهبط، وال لتتفاقم هذا يف وإنها األمور؟ لوقائع املفزعة بالصورة هذه أليست
هالكون فنحن علينا مضاعفة بأعباء ترهقنا وال عنا تنام األجنبية السياسة أن فرضنا
أتراها مستنزفة؟ فقرية اليوم والصني ذلك بعد بنا الحال وكيف سنوات، عرش مدى يف

قريب؟ عما عليها الخطب تفاقم إذا البقاء عىل قادرة
القرن خالل تزد لم الصني فإن الطبيعي، النمو مشكلة وهي الثالثة املشكلة ثم

النمو. عوامل فيها يبتعث ما تعمل لم إن املقبل القرن خالل تزيد ولن األخري،
الروس عدد وأصبح سنة، مائة يف أضعافه عرشة املتحدة الواليات عدد أصبح لقد
ونصًفا، ضعفني األملان وعدد أضعافه، ثالثة واليابانيني اإلنجليز وعدد أضعافه، أربعة

الزيادات. أقل وهو ربعه إليه أضيف الفرنسيني وعدد
أن علمنا تاريخنا إىل نظرنا فلو تنقص، بل تزيد فال الصني تركد ازديادهم ومع
عشائر من البدائيني الصني أبناء وأزالت البقاء لنا كفلت املاضية العصور يف زيادتنا
لو يصيبنا أن الخليق هو العكس كان وقد وغريهم، والتنج والالؤس والياؤس املياسو
دامت إذا الحالة بهذه لوجودنا ضمان فال جانبنا، يف والنقص جانبهم يف الزيادة كانت

األجيال. مدى عىل النسل زيادة من عليهم الضغط ودام علينا األجانب سيادة
الداهم، الخطر وندرك الواقع األمر نفهم أن وعلينا رءوسنا عىل عالقة القوارع هذه
يعرتض وما الصني يهدد ما عليه يخفى ومن يجهله من يبقى ال حتى بيانه نذيع وأن
نصنع؟ أن عىس وماذا يسألوا: أن علموها وقد بالسائلني وحري املصاعب، من سالمتها
للنضال، البقية هذه فينا ونحن للنضال، بقية فيه تبقى املحرج الحيوان أن والجواب
سواه، لنا مهرب ال واحد مهرب وأنه وحياة موت معركة أنها نعلم يوم عليه وسنقوى

الفناء. مخاطر رءوسنا عىل حومت كلما النضال عىل نقوى وإنما
الوطني الشعور وجهة يف وقولهم … محلول رمل صفحة الصني إن األجانب: يقول
لدينا نعم، أخرى؟ بوحدة نعوذ ترانا فهل وطنية، وحدة قط لنا كانت فما صحيح،
نطاق اتسع فإذا عميق، قرار لفي طبائعنا من وإنها القبيلة، ووشائج األرسة أوارص
مولده إىل الصيني وحنني الغرية، عصبية محل الوطن عصبية حلت القبيلة يف العصبية
نطاق أوسع عىل الوطنية شعور من شامخ رصح عليه يقام مكني شعور رأسه ومسقط

…
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القوة مقاومة يف عليهما يعتمد اللذين الجانبني أحد هو اإليجابي الجانب هذا …
الجانب وهناك واملعيشة، الحرية مشكالت وحل الوطنية الروح إيقاظ وفحواه األجنبية،
املقاومة عن وناء وال األجنبي مع تعاون فال املقاومة، هذه يف عليه نعتمد الذي السلبي
والبوار. الدمار واتقاء الديار عن والذود االستعمار إلضعاف أسلحتنا هي وتلك السلبية،
تخلفت إذا فأما املسعى، هذا عىل جهودها تضافرت كلما وتبقى أمتنا تسعد وسوف

نجاة. وال أمان فال عنه

١٩٢٤ سنة كانتون محارضات من الديمقراطية مبدأ (7)

األمة، هي ما ذلك قبل نعرف أن ينبغي السيادة هذه تعريف ألجل األمة؟ سيادة هي ما
عىل ينبسط سلطان فهي السيادة أما أمة، تسمى منتظمة متحدة إنسانية جماعة فكل

الحكومة. أرض
بالحكومات الصينيون العرصالحارضيسميها يف العظمى القوة والحكوماتصاحبة

.Powers بالدول األجنبية اللغات يف وتسمى القوية،
بطاقة األجنبية اللغات يف وتسمى الحصان، بقوة الصينيون يسميها اآللية والقوى

مرتادفتان. والطاقة فالقوة الحصان،
فإذا السيادة، هي العامة الشئون وتنظيم األوامر تنفيذ من تتمكن التي والقوة

السياسية. األمة قوة هي فتلك واألمة السيادة اقرتنت
األمة، شئون ضبط وهو األمة، وبواسطة األمة من يشء الحكم إن فنقول: ونوجز
تتوىل حني األمة سيادة عن نتكلم ونحن السياسية، السيادة هو الضبط هذا عىل والقدرة

حكومتها. شئون ضبط األمة
استخدمت قد اإلنسانية القوة أن املايضفنرى إىل نعود العرصالحارضأو إىل وننظر
لبقائه يتطلب اإلنساني النوع ألن اإلنساني؛ النوع لحفظ — التعبري بساطة توخينا إذا —

يوم. كل واملئونة الحماية إىل بالحاجة ويشعر ومئونة وقاية
النفس عن الدفاع عىل والقدرة النفس، عن دفاع للجماعة أو للفرد الوقاية إن
ال ومئونة وقاية وبغري الطعام، تحصيل فهي املئونة أما الوجود، رضورات من رضورة

وجوده. عىل اإلنساني النوع يحافظ
يساعدنا األدوار هذه إىل وتقسيمه أدوار، عدة إىل اإلنساني النوع جهاد ينقسم وقد

الديمقراطية. أصول تتبع عىل
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النزاع هذا يف يستخدم وكان الحيوان، وبني بينه نزاًعا كان جهاده من األول فالدور
أخرى. قوة كل دون البدنية قوته

يف يستعني وكان الطبيعة، وبني بينه فيه الحرب كانت جهاده من الثاني والدور
اإللهية. بالقوة الحرب هذه

الحكومات بني الخصام فيه ووقع واإلنسان، اإلنسان فيه تنازع الثالث والدور
املستبدة. السيطرة ونشأت واألقوام

الرعية وتحارب الواحدة الحكومة يف الخصام يقع حيث الرابع الدور يأتي ثم
ولنا والقوة، الحق وبني والرش الخري بني الخالف الخصام هذا ومحور وملوكها، رعاتها

األمة. قوة يف التقدم الطراد نظًرا الديمقراطية عرص أو األمة سيادة دور نسميه أن
العصور من تخلف الذي املطلق الحكم إلسقاط قريبًا بدأناه وإنما جديد، عرص إنه

الغابرة.
بني إن الديمقراطية؟ للحكومة ناضجة اليوم الصني هل هو: الجوهري والسؤال
للحكومة بعد تستعد لم وإنها ذاك، من أقل الصينية األمة مستوى إن يقول من الناس
الصني عىل عاهًال نفسه بتنصيب كاي يش يوان همَّ ملا حدث هذا أجل ومن القومية،
أنه مع امللكي النظام باختيار أوىص — Goodnow جدناو اسمه — أمريكيٍّا أستاذًا أن
وأنهم التقدم، سنن عىل يطرد ال الصينيني تفكري أن العتقاده … ديمقراطية أمة إىل ينتمي
وقد الديمقراطية، تجربة يحاولوا أن لهم يحق فال واألمريكيني األوروبيني عن متأخرون
اليوم كنا فإذا الصني، عىل إمرباطوًرا بنفسه ونادى الوصية هذه عىل كاي يش يوان اتكأ

والوضوح. الجالء غاية عىل نفهمها أن فعلينا الديمقراطية إىل الدعوة بسياق
إن كنفيشيوس: فقال سنة، ألفي قبل األمة بحقوق ومنشيوس كنفشيوس جهر لقد
إىل دعوته وكانت الكربى، الفكرة تسود يوم العام للصالح سيعمل السماء تحت من كل

األمة. إىل حكمه ويؤول اإلخاء يسوده حر عالم
والغلة الزرع تتوىل التي لألرواح ثم للشعب الكربى القيمة إن يقول: كان ومنشيوس
يسمعه. ما وتسمع الشعب، يراه ما ترى السماء أن كالمه ومن األمراء، جميًعا يليهم ثم
عىل يومئذ تقدر لم وإن سنة، ألفي قبل الديمقراطية معنى أدركت قد فالصني
يتيرس ال أعىل مثًال الغربيني: اصطالح يف الطوبى بمثابة يومئذ كانت ولكنها تطبيقها،

األثر. عىل تطبيقه
قبل الديمقراطية دراسة إىل تقدمت أنها لنا تبني الصني تاريخ قرأنا وكلما
العمل مأخذ تأخذ لم نظرية دراسة إنها نعم السنني، بألوف واألمريكيني األوروبيني
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عليه ومىض الجمهوري، بالنظام واألمريكيون األوروبيون أخذ وقد فاليوم والتطبيق،
نميض أن خلقاء األفكار بهذه آباؤهم حكم الذين فنحن سنة وخمسني مائة نحو بينهم
السعادة للشعب ورجونا البقاء لحكومتنا رجونا إذا األمة قوة نستخدم وأن أثرهم يف

والرخاء.
حكومات تزال وال متأخرة، النظم من غريها إىل بالقياس الديمقراطية النهضة ولكن
بمعقبات محفوفة الديمقراطية تجارب تزال وال املطلق الحكم بصبغة مصطبغة كثرية
سنة ألفي قبل الصني أهل بني فيها البحث جرى التي الدراسة وهذه واإلخفاق، الخيبة
عىل العالم أرجاء يف تنترش وكأنما سنة، وخمسني مائة منذ إال التنفيذ موضع توضع لم

الرياح. أجنحة
إذا بالديمقراطية ندين أن — الثائرين نحن — سنة عرشة ثالث منذ عزمنا لقد
اليانجزي كنهر العاملية الدفعة هذه تجري وكأنما للثورة، والنجاح للصني القوة طلبنا
فلن النهاية، يف الرشق إىل املصب ولكن الوراء، إىل وتارة هناك وتارة هنا تارة مجراه: يف

املطاف. آخر عائق عنه يصده
تاريخها يف جاءت فإنما الغرب يف قرن من أكثر وجدت قد الديمقراطية كانت وإذا
العارفون وكان الحرية، هذه سبيل يف فيًضا تفيض الدماء فكانت الحرية، لجهاد تابعة
علم اليوم نرفع كما يرفعونه علًما الحرية من يتخذون يومئذ وأمريكا أوروبة أبناء من
الحرية بلغ فلما الحرية، طلب يف كان الغرب جهاد أن ثم من لنا ويخلص الثالثة، املبادئ

الديمقراطية. اسم عليها فأطلقوا علماؤهم جاء
من كبرية وطائفة الناشئون الطالب خرج أخريًا الصني إىل الثورة نوازع رست وملا
كالثورة — األوروبية الثورات دامت ما أنه لهم وخطر بالحرية، ينادون الجادين العلماء
إال هذا وليس للحرية، أيًضا نحن جهادنا فليكن للحرية تجاهد كانت قد — الفرنسية
تاريخ سوابق إىل بالهم هؤالء ألقى فما املقال، ملعنى فطنة بغري يُقال ما قبيل من
الثوري لحزبنا وضعنا إنما ونحن ورائها، من الحقيقة إىل لينفذوا والحرية الديمقراطية

جزاًفا. نرسلها ولم عميقة داللة الغاية بهذه قصدنا ألننا الثالثة؛ املبادئ من غاية
الثالثة، املبادئ شعارها نحن وثورتنا االستقالل، شعارها كان األمريكية الثورة إن
بعد إال الشعار ذلك إىل انتهينا وما أصداءهم، نحاكي وال اآلخرين شعار نردد ال فنحن

والتقدير. التفكري يف طويل وقت
تقابل وهي الثوري، شعارنا يف الثانية الكلمة هي — شوان مني — األمة سيادة إن

الفرنسية. الثورة شعار يف املساواة كلمة
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واالقتصادية السياسية املذاهب معها فانترشت رشًقا األوروبية الحضارة انترشت وقد
كلمة ينسخوه أن أوروبة عن شيئًا نقلوا كلما الصينيون وتعوَّد الصني، إىل والعلمية
من كافحت قد قرون ثالثة أو قرنني منذ األوروبية الثورة كانت فإذا تعديل، بغري كلمة
املساواة سبيل يف حاربوا قد األوروبيون كان وإذا كذلك، الصينيون فليكافح الحرية أجل
يرجع ال اآلن الصني ضعف ولكن سبيلها، يف أيًضا الصينيون يحارب التي هي فاملساواة
بصيحة الشعب عزائم استنهاض إىل الجهد رصفنا نحن فإذا واملساواة، الحرية قلة إىل
تلعجه لم شعبنا ألن املثىل؛ الوجهة من كثريًا وابتعدنا شطًطا ركبنا فقد واملساواة الحرية
ناديناه إذا رايتنا إىل ينضوي ال فهو إليها، شديد انتباه حسه يف وليس املسائل، هذه

بأسمائها.
من بل واملساواة، الحرية أجل من املعركة إىل بالشعب يهيب ال الثوري حزبنا إن
من الفعل حيز إىل أخرجناها إذا واملساواة الحرية تعطينا التي وهي الثالثة، املبادئ أجل

القوة. حيز
بقاء يطول فال إليها، وتستندان الديمقراطية عىل تقومان واملساواة الحرية إذ
ضاعت إن حفظهما يف تفلح وسيلة من وما الحرية، تزدهر حيث إال واملساواة الحرية
ولكنه واملساواة، الحرية وجهة إىل الصني يف الثوري الحزب نظر فلهذا األمة، سيادة
شعبنا يستمتع فلن وشعارها، الدعوة قوام — الشعب سيادة أو — الديمقراطية جعل
منطوية حسابنا يف داخلة النعم وهذه الديمقراطية، يدرك لم ما واملساواة الحرية بنعم

القومية. السيادة يف
الغربية األقطار يف مبلغها الصني يف بلغت إذا الديمقراطية أن يحسبون منا وكثريون
أن بيد والحضارة، التقدم أمم طليعة يف إذن الصني وتعترب أهدافها، بلغت قد تكون
كما الغربية والديمقراطية الكتب يف نقرؤها كما الغربية الديمقراطية بني بعيدة املسافة

الواقع. يف نراها
التي وفرنسا املتحدة الواليات أمثال من الغربية الديمقراطية رواد إىل مثًال انظروا
هنالك الشعب أدركها السياسية الحقوق من فكم سنة، مائة من أكثر منذ ثورتها نشبت
وقد القليل، غري منها يدرك لم أنه له يبدو حقيقتها عىل بالديمقراطية املؤمن إن فعًال؟
دفعة الديمقراطية غاية بالغون أنهم الشعب لحقوق طلبًا االستبداد نافحوا للذين خطر
ظفروا فلما وموت، حياة معركة يف كافة جهودهم وحرصوا يشء بكل فضحوا واحدة،
أثناء اآلمال به علقوا مما القليل إال القوة من يكسبوا لم أنهم يتبينون هم إذا بالنرص

الوافية. الديمقراطية إىل ينتهوا ملا وأنهم الثورة،
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غنى الحارض مركزها إىل تقدمت املتحدة الواليات أن الصينيني بعض رأى ومنذ
إذا الحكومة، لسلطان املحلية الشئون ترتك التي االتحادية الدساتري نهج عىل وقوة
االتحادية، بالدساتري والقوة الغنى تنال الصني أن يتخيلون املثقفني الصينيني بأولئك
وبني بينها املقارنة يعقدوا بأن الصني مشاكل عالج يحاولون وهم أنفسهم يشغلوا ولم
الغنى إىل الطريق هي االتحادية الدساتري أن املنطقي قياسهم وكان املتحدة، الواليات
الطريق، هذه من عليهما حصلت قد املتحدة الواليات دامت وما نريدهما دمنا ما والقوة
والية لكل وكان والية كل يف فعًال قائًما كان ألنه هناك؛ قام إنما النظام هذا أن ونسوا
والياتنا من والية كل تهيئ أن وجب محاكاته أردنا إذا فنحن وحكومة، دستور فعًال
قاطبة، األمة دستور عىل لالتفاق أخريًا الواليات تجتمع ثم املحلية، وحكومتها دستورها
مقسمة األمريكية الواليات كانت كما فنقسمها املتحدة الصني إىل نعمد أخرى بعبارة أو
عن منحرف شك وال لتفكري وأنه واحدة، حكومة يف جميًعا ندمجها ثم مىض، قرن منذ

حولها. عما مغمضة وعيونها الكلمات تردد ببغاوات نحن وكأنما الصواب،
الواليات بقيام بالدنا يف الواليات تقسيم يسوغون الفكرة هذه أصحاب وهؤالء
عليها كانت التي الحالة إىل يرجعوا أن لهم يخطر وقلما القاعدة، هذه عىل األمريكية
تتغنى الواليات هذه كانت لم يذكرون فهل استقاللها، إعالن عند األمريكية الواليات
كانت ألنها ذلك؛ فعلت إنها العظمى؟ بريطانيا سلطان من خروجها بعد بالوحدة
أمة لتصبح تجتمع أن فرأت واحدة، إدارة يف منتظمة جماعة قط تكن ولم متفرقة

متحدة.
عرشة ثماني إىل منقسمة ظاهًرا الصني كانت لقد شأنها؟ ما الصدد هذا يف والصني
كذلك إليها وتضاف وعرشون، أربع فهي وسنكيانج منشوريا واليات إليها تضاف والية
وكل والتيبت. منغوليا عدا بها خاص وضع ذات شتى وواليات وككنور وسويوان جيهول
ذلك قبل وكانت سنة، مائتي خالل املركزية املانشو لحكومة تابعة كانت األقاليم هذه
أرسة عهد يف واحدة دولة وأوروبة آسيا أقطار مع كانت بل متحدة، منج أرسة عهد عىل
كذلك األقاليم ووجدنا وثيق رباط عىل الواليات وجدنا سانج أرسة إىل رجعنا فإذا يوان،
عىل هان وأرسة تانج أرسة أيام عىل كانت وقد الجنوب، إىل اليانجزي نهر عبور بعد
تاريخها يف متفرقة أجزاء تكن لم أنها مع الصني لتجزئة معنى فال الرباط، كهذا رباط

القديم.
جر عارضة، ظاهرة هو إنما الحارض الوقت يف الصني به منيت الذي الشتات هذا إن
منها، للخالص نعمل أن بد ال حالة وهي أجزائها، عىل العسكريني القادة استيالء إليها
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«الفدرالية» االتحادية بالدعوة نتصايح أن اليوم بعد األسباب من سبب ألي يصح وال
استوىل الذي البلد يف العسكريني القادة أولئك من قائد كل الستقرار بذلك نمهد كأنما
سيطرته تسويغ يف منهم كل القادة نجح إذا ووفر قوة ذات أمة الصني تصبح فلن عليه،

فيه. هو الذي اإلقليم عىل
مطمعه، الغتصاب يمهد طامع أنه فيه األمر فحقيقة الدعوة بتلك يتصايح من وكل
وهذا هونان، عىل قابض هنجتانج شاو وهذا يونان، عىل قابض شيياو تانج فهذا
وإنها … كوانتنج عىل قابض منج شيونج شن وهذا كوانجزي، عىل قابض لوينجتنج
بأمره، يحكم شعب فدرالية هي ليست … وهناك هنا تسيطر التي هذه عسكرية لفدرالية

العسكريني. الطامعني مآرب من مأرب هي بل للصني، نفع الفدرالية هذه يف وما
حزب برنامج يف الثالثة املبادئ من مبدأ هي التي الديمقراطية إن فنقول: ونعود
دراسة من املقصود وليس الغربية، الديمقراطية غري يشء هي الصني لبناء الكومنتانج
نستخدم نحن بل مغمضون، ونحن أثره ونقفوا منه نسخة ننقل أن الغرب تاريخ
أن وعلينا األمة، لغري عليها سلطان ال أمة الصني بناء نعيد حيث القومية السيادة مبدأ
عىل فنجني االختالف، وجوه عن عميًا بغرينا نقتدي وال جديًدا طريًقا ألنفسنا نفتح
العادات من عندهم وما مجتمعنا، نحن ولنا مجتمعه فللغرب قومنا، بحياة ونرض وطننا،
مجتمعنا إصالح يف لنا أمل من وما عندنا، التي والعواطف العادات يشبه ال والعواطف
… أحوالنا ويالئم يوافقنا ما اقتباسه يف متوخني الجديد، نقتبس لم ما شعبنا وترقية

الطريقة يف وفكرت الثورة، علم رفعنا حني الديمقراطية تطبيق إىل دعونا ونحن …
وأحسب السياسية املذاهب يف جديًدا رأيًا أحسبها طريقة وهي املشكلة، بها نحل التي
املجتمع بطبقات أعنيه ما أوًال فأعرض أعنيه ما وأوضح كلها، للمشكلة أسايس حل أنها

اإلنساني.
والكفاية، الفطنة من الفرد نصيب عىل اإلنساني؟ املجتمع أقسام أقيم يشء أي فعىل

ثالث: طوائف إىل الناس ينقسم وبهذا
تتضح التي الفائقة الفطنة صاحبة وهي بالرأي، مبتدئة ترى التي هي األوىل: الطائفة
ومن العظيم، بالعمل فتتبعها الكلمة إىل بالها وتلقي نظرة، من املتشابكة املسائل لها
هؤالء اإلنسانية، الحضارة تتقدم الحضارة يف عملها وجليل املستقبل إىل نظرها ثاقب

النافذة. والبصرية البداهة ذوو الكشافون الرواد هم
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تبتدئ أن طاقتها يف وليس والفطنة، النظر يف تتلوها التي هي الثانية: والطائفة
والرؤية. الرأي إىل لها السابقون عمله مما وتستفيد وتتبع تحاكي هي بل وتبتدع،

ولكنها تعليمها، اآلخرون حاول وإن تعلم وال تدرك ال التي هي الثالثة: والطائفة
الكشافني طائفة هي األوىل الطائفة إن أخرى، بعبارة أو العمل، عىل وتثابر تعمل
هي الثالثة الطائفة و املساعدين، املتولني طائفة هي الثانية والطائفة املستطلعني،
يصح فال جميًعا، الطوائف هذه عىل العالم تقدم ويتوقف املشتغلني، املنفذين طائفة
كل إىل تكل أن يجب الديمقراطية تطبيق يف ترشع أمة وكل منها. واحدة نقصان
ويساعده، يتبعه الذي والرجل بالرأي، يبتدئ الذي الرجل إىل حصة: أفرادها من فرد

ويشتغل. يعمل ولكنه لنفسه يرى ال الذي والرجل
اخرتاع ولكنها الطبيعة منحة ليست السياسية الديمقراطية أن نفهم أن وعلينا
الشعب يحارب حتى نرتيث وال الشعب ونعطيها الديمقراطية نخلق أن ويلزمنا اإلنسان،

ويأخذها. أجلها من
شعور فيه تربى الشعب أن تطبيقها بعد وحدث الديمقراطية طبقت الغربية واألمم
نتنبه أن فاتنا فإن الكفاية، وحق السيادة حق بني يفرق أن عليه وعز للحكومة، العداء

هداية. غري عىل الغرب وراء منساقون فنحن لهذا
من نفهمهما ألننا الصني؛ عىل سهًال والكفاية السيادة بني التمييز يكون أن وينبغي

«شوكوليانج». وعبارة تو» «آه عبارة
نجعلها األربعمائة املاليني فنحن صلحت إذا الحكومة أن العبارتني وخالصة
األربعمائة املاليني فنحن فسدت إذا وأنها الدولة، حقوق كل ونخولها لنا «شوكوليانج»

أيدينا. إىل السيادة ونسرتد ونطردها امللك حقوق نتقلد
الرعية موقف لتحويل وطريقة بالديمقراطية لالنتفاع طريقة نعرف اليوم ونحن
أن مسئولون الفقه أمانة خصتهم فمن يفقهون، ال الرعية من األكثرين ولكن منها،

الغربية. البالد يف التجربة عاقبة من حذًرا األقوم الطريق إىل الرعية يقودوا
تغيريه وأن خطأ الحكومة من الشعوب موقف أن إىل الغرب علماء انتهى وقد

التغيري. يكون كيف بعد يبرصوا لم ولكنهم واجب،
الكفاية وحقوق السيادة حقوق بني التمييز من مناص فال إليه، اهتدينا الذي وهذا
إىل فتعهد الحكومة إدارة أما األمة، حقوق عىل األمة يف الحكم أساس فيقوم والقدرة،
حكمهم بل املناصب، وفخامة والرئاسة األبهة موقف الخرباء أولئك منا يقف وال خربائها،
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نحسب من أو النجارين أو األطباء أو الطهاة أو األبواب حراس أو السواقني حكم عندنا
يتقدم. والشعب تنتظم فالحكومة املوقف هذا موقفهم دام وما العاملني، رضوب من

الديمقراطية؟ لتطبيق الوسائل خري هي وما
هو فهل الديمقراطية، بالبالد املعروفة البالد تعم التي الوسيلة هو االنتخاب إن
عند كانت التي القديمة باآلالت يشء أشبه ألنه كال؛ الحكومة؟ النتظام كافية وسيلة
األداة تركيب يتم وإنما ترجع، أن تستطيع ال ولكنها تتقدم، أن تستطيع اخرتاعها
يدير أن للشعب تيرس التي هي األوىل الوسيلة لتلك التالية والوسيلة الرجوع، عىل بالقدرة
االنتخاب وهما — الوسيلتان وهاتان اختارها، التي الحكومة يعزل وأن الوراء، إىل األداة
حني يخرجهم أو فيبقيهم وموظفيها حكومته عىل الشعب سيطرة تحفظان — والعزل
حيث إىل ويثنيها يردها أو قدًما يدفعها الذي الجهاز عن الحكومة ألداة غنى وال يشاء،

يريد.
يحكم من وجد فإذا املوظفني، كمهمة الديمقراطية للحكومة مهمة القانون ومسألة
تجعلها أن للحكم قاعدة ارتضت إذا األمة حق ومن لحكمه، قاعدة مع توجد أن بد فال
الركن ونعتربه القوانني، اقرتاح بحث يسمى ما وهو بتنفيذها، الحكومة إىل وتوحي قانونًا
للشعب نافع غري قانون استنكار عىل اآلراء اتفقت فإذا الديمقراطية، أركان من الثالث
الصالح البديل واتخاذ تعديله له تكفل التي الوسيلة الشعب يملك أن إذن الالزم فمن

للديمقراطية. الرابع الركن هذا أو الحق هذا عىل االستفتاء كلمة ويطلقون منه،
هذه تكن لم ما الوافية بالديمقراطية تنعم إنها أمة عن نقول أن لنا يجوز وليس
تتقرر ويومئذ املقررة، بوسائله مرعيٍّا تطبيقها يكن لم وما فعًال، نافذة األربعة الحقوق

املبارشة. الشعبية السيادة
الحقوق هذه الشعب يتوىل حتى تستقر ال الحكومة عىل املبارشة السيطرة إن
الشعب باشرتاك القول يصح ويومئذ واالستفتاء» واالقرتاح والعزل «االنتخاب األربعة
حقوقهم يبارشون األربعمائة، املاليني هو امللك أن عندنا ذلك ومعنى نفسه، حكم يف كله
الحقوق هذه إىل يشء كل يف األمر ويرجع العظمى، الدولة مسائل عىل ويسيطرون امللكية

األربعة. الديمقراطية
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١٩٢٤ سنة كانتون محارضات من املعيشة مبدأ (8)

الشعب. معيشة مبدأ هي شوي» شنج «مينج
الرخاء عن نتكلم ونحن الصني، يف األسماع طرقت طاملا كلمة هي شنج» و«مينج
أرى ولست منها، املقصود بفهم نعني وال الشفاه أطراف من الشعب ومعيشة القومي
— العلم عرص — العرص هذا يف حملناها إذا ولكننا كثري، معنى عن لنا تعرب أنها
االقتصادية والوجهة االجتماعية الوجهة من مدلولها لدراسة العلمية البحوث دائرة إىل

الداللة. كبري مرمى لها وجدنا
وحياة األمة ورخاء املجتمع وكيان الشعب، مئونة تدبري إىل ترمي شنج فاملينج
التي املشكالت أكرب من مشكلة عىل للداللة اآلن العبارة هذه ملستخدم وإني الجماهري،

االشرتاكية. وهي املايض، القرن خالل الغرب يف نجمت
الطوبى. وهي الشيوعية، وهي االشرتاكية، هي املعيشة فمسألة

املادية الحضارة تقدم باإليجاز هي املسألة هذه خلق عىل تضافرت التي والعوامل
اإلنتاج. عىل البرشية القدرة يف املفاجئة والزيادة العظيم، الصناعة وتطور الرسيع،

من بديًال والكهرباء املاء وتيارات والحرارة كالبخار الطبيعية القوى فاستخدمت
وصار وعظامه، اإلنسان عضل من بديًال والحديد النحاس واستخدم اإلنسانية، الطاقة
بني ا جدٍّ املسافة واتسعت ألف، أو مائة عمل يعمل أن واحدة بمكنة واحد رجل وسع يف

الصناعية. بالثورة الغربيون يسميه ما وهو املكنات، وطاقة اإلنسان طاقة
تشملهما وقد مرتادفتان، كأنهما الشيوعية وكلمة االشرتاكية كلمة هناك يطلقون وهم

اختالف. من بينهما ما عىل االشرتاكية كلمة
املسألة جذور إىل أصل أن االشرتاكية من بدًال املعيشة مبدأ إطالق من وغريض

سماعها. ملجرد فهمها وأيرس حقيقتها عن وأكشف
هو االشرتاكية به تشتغل ما أهم إن لالشرتاكية؟ مخالف ا حقٍّ املعيشة مبدأ فهل
من كثري أصبح الصناعة تقدمت ومنذ املعيشة. مسائل أو االقتصادية، املجتمع مسائل
تحاول االشرتاكية وجاءت أرزاقهم، كسب عليهم وتعرس أعمالهم منهم نزعت قد العمال
نطاق يف كلتاهما ودخلت االقتصاد ومسائل املجتمع مسائل فتالقت الحالة هذه عالج

االشرتاكية. محور وهي املعيشة مسألة
فهل مشكالتها، لحل مقرتحاتها ويف االشرتاكية مذاهبها يف تختلف اليوم األمم أن إال
من وجه املعيشة مسألة أن أو املعيشة، مسألة وجوه من وجه االشرتاكية أن إذن نحسب

االشرتاكية؟ وجوه
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أصحاب أتباعهم وكان أخالق دعاة األغلب عىل كانوا األولني االشرتاكية دعاة إن
عىل رانت الذين األموال أصحاب غري االشرتاكية يقاوم أحد يكن ولم وآداب، ضمائر
تدور االجتماعية املشكلة كانت وإذا الجماهري، يصيب ملا يكرتثوا فلم األثرة نفوسهم
بالدعوة القائمني والصالح النظر ذوو كان آدم بني من الجم للعديد الرزق توفري عىل
االشرتاكية األحزاب فأخذت املذهب راج ثم الكثريين، من والتأييد للعطف أهًال االشرتاكية

أمة. كل إىل دعوتها ورست وانتظامها نموها واطرد الظهور، يف
يظللها مثالية دنيا بناء إىل يطمحون طوبيني جميًعا كانوا األوائل االشرتاكيني أن غري
الشكاية ملنع فعالة طريقة للناس يصفوا ولم شكاية، فيها تسمع وال والسعادة السلم

والشقاء.
األمور هذه تمحيص إىل وتجاربه ومعارفه وذكاءه عقله فرصف ماركس جاء وهنا
االشرتاكيني عىل وأنحى االقتصادية، القواعد عىل جميًعا الجديدة آراءه وبنى ودراستها،
ال التي االقتصاد مشاكل حل يف الجماعة وشعور الفرد ضمري عىل لتعويلهم السالفني
أطوار درس هو يشء كل قبل املهم إن وقال: حلها، يف العواطف تجدي وال األخالق تجدي

العليا. واألمثلة النظريات دون للوقائع مطلقة رعاية عن مبادئه يف وصدر االجتماع،
وشعبة الطوبيني شعبة شعبتني: إىل ماركس بعد االشرتاكية املذاهب تشعبت ثم
فكل االجتماعية، املشكالت لعالج العلمية األساليب باستخدام ينادون وهؤالء العلميني،
العلم قوة فيه وتتعاظم عجل عىل املادية الحضارة فيه تتقدم الذي العرص هذا يف دراسة
ملشكلة حالٍّ نرتقب أن لنا يحق وال وتفيد، تثمر كي العلمية القواعد عىل تقام أن ينبغي

العلمية. بالبحوث تناولها قبل املشكالت من
القوى تناولت ومتى املجتمع، ملسائل دراسته يف املادي الجانب يؤكد ماركس إن
اإلنتاج يف إفراط يوجد ال وحيث … يشء كل قبل اإلنتاج مسألة مواجه فأنت املادية
علم يف األهمية من األول املحل اإلنتاج يحل هذا وعىل صناعية، ثورة بالبداهة توجد ال
فهم عن لك معدى فال الحديثة االقتصاد أحوال تفهم أن شئت فإذا الحديث، االقتصاد

باإلنتاج. تتعلق التي الوقائع
واملكنة، بالعمل الحديث العرص يف ميسوًرا واسع نطاق عىل اإلنتاج أصبح وقد
يف اإلنتاج هذا أرباح وتذهب العاملة، األيدي واستخدام واملكنات املال رأس باشرتاك أو
ضئيل. قسط غري منها العمال يجني فال األموال أصحاب إىل األكثر عىل الواسع نطاقه
حرب وتنفجر الدوام، عىل العمال ومصالح األموال أصحاب مصالح تصطدم ولهذا
لم الطبقات حرب أن ماركس ويعتقد الفريقني، بني املريض الحل يوجد ال حني الطبقات
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بني أو الطبقات: بني حرب قصة كله املايض التاريخ كان بل الصناعية، للثورة تبًعا تأت
باإليجاز أو والعامة، النبالء بني أو واألكارين، األرض أصحاب بني أو والعبيد، السادة
مداها الصناعية الثورة تبلغ حتى الحرب هذه تكف ولن مغصوب، وكل غاصب كل بني

النجاح. من
التقدم رضورات من رضورة الطبقات حرب يعترب ماركس أن ذلك من وواضح
السبب هي الطبقات فحرب التقدم، لذلك الدافعة القوة هي الواقع يف وأنها االجتماعي،

النتيجة. هو االجتماعي والتقدم
الناس فمعظم أمكن إذا املجتمع يف االقتصادية املصالح معظم بني التوفيق أن عىل
هذه لعالج إال بينها التوفيق نحاول ال ونحن يتقدم، واملجتمع التوفيق بهذا ينتفعون

املئونة. وتوفري املعيشة مشكلة املشكلة:
الستدامة اإلنسان رصاع وكان كيانه، لحفظ جهده اإلنسان بذل الزمن قديم ومن
التطور قانون هو وذلك املجتمع، أحوال يف ينقطع ال الذي للتطور باعثًا وجوده
له يتعرض داء هي بل االجتماعي، التقدم باعث الطبقات حرب فليست االجتماعي،
هذا نتيجة هي والحرب الرزق، توفري عن العجز هي الداء وعلة التطور، أثناء املجتمع

الداء.
أثناء املجتمع لها يتعرض التي باألدوات علم أنه بحوثه من ماركس استفاده ما وكل
فزيولوجي إنه عنه نقول أن نستطيع وال Pathologist أمراض مشخص فهو تطوره،
فلم علله، من واحدة علة املجتمع ملشكالت درسه خالل وجد وقد البنية، لوظائف مرشح

التاريخ. مجرى يف الرئيسية القوة وال االجتماعي التقدم قانون له ينكشف
القومية: املعيشة مبدأ لتنفيذ طريقتني عىل زمن منذ الكومنتانج حزب استقر وقد
بحل كفيلتان وهما األموال، رءوس تنظيم واألخرى األرض، مالك بني التسوية إحداهما

الصني. يف املئونة مشكلة
هذه لحل مختلفة طرق اتباع إىل مضطرة املختلفة العالم أمم أن البديهي ومن

فيها. األحوال اختالف حسب املشكلة
نعالج أننا حسبوا قد الغرب معارف استوعبوا الذين الصني أساتذة من وكثري
قائًما يزال وال قام الذي الخالف إىل يلتفتوا ولم بغرينا، العالج يف مقتدين مشاكلنا
املشكالت جميع يحلون فاملاركسيون بالدهم، مشكالت حول الغربية األمم أحزاب بني
وهم بالثورة، والسياسة االقتصاد مشكالت وجميع العمالية بالدكتاتورية االجتماعية
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واستخدام السلمية األساليب إىل يميلون االشرتاكيني من وغريهم األقىص التطرف فريق
أوروبة يف شديد خصام الفريقني وبني واملساجلة، باملفاوضة والتفاهم السيايس العمل

منحاه. فريق كل فيه ينحو وأمريكا،
وأن بقطعها، العقدة يحل ماركس أن نرى وذلك املنحى هذا بني املقارنة وعند
أو السكني بحد عقدتنا نحل أن نحن نريد فهل وتؤدة، برفق عقدتها يفكون اآلخرين

والتؤدة؟ الرفق
بل املثايل، املطمح ليس الكومنتانج إليه يدعو الذي املعيشة مبدأ أن نذكر أن ينبغي
التاريخية، الحركات جميع عليه تدور الذي املحور وهو املجتمع، يف الدافعة القوة هو
مبدأ ولكن للمعيشة، مثالية غاية الشيوعية أن املعيشة ومبدأ الشيوعية بني والفرق
أساليب يف الفرق وإنما أصيل، فرق املذهبني بني فليس الواقعية، الشيوعية هو املعيشة

التطبيق.
لعالج نختارها التي هي الوسائل أية نسأل: الصني تعانيها التي األحوال هذه وبني

املعيشة؟ مسألة
ماثلة وقائع تكون ولن ماثلة، وقائع بل فارغة، نظريات الوسائل هذه تكون لن
علم عىل نكن لم ما قديمة خطة إىل اهتداء فال بالدنا، صميم يف بل األجنبية، البالد يف

عندنا؟ األساسية الوقائع هي فما الصحيحة، بالوقائع
فليس الصينية، األمة بها تبتىل التي الفاقة هذه يف حصة أصحاب جميًعا أننا لنعلم
هو إنما والفقري الغني بني التفاوت وهذا عامة، فاقة هناك بل خاصة، غنية طبقة عندنا

الفاقة. درجة يف اختالف أو واحدة، طبقة يف اختالف
ومن فقري الغربيني نظرائه إىل بالقياس الصيني املال رأس صاحب أن والواقع
فاألمة الواسع العالم يف فقراء أغنياؤنا كان وإذا مدقعون، فقراء الشعب أبناء من عداه
يُطاق، ال وفقر محتمل فقر فيها ما وكل كبري، غني بينها وليس فقراء، أمة الصينية

الشديد؟ الفقر براثن من الخالص وإىل بينهم التسوية إىل السبيل فكيف
التاجر إىل األرض مالك من عادة تبدأ املال رأس يف والتطورات االجتماعي التغري إن
لم أوروبة إن يقال: أن ويمكن اإلقطاع، عهد من األرض مالك نشأ وقد املال، صاحب إىل
فيها اإلقطاع نظام عىل قضت الصني أن حني يف اإلقطاعية النظم من حريتها بعد تملك

شني. أرسة عهد من
ومن قائًما، اإلقطاع عهد كان حني األغنياء هم األرض يحوزون الذين النبالء وكان
اإلقطاع عهد انتهاء عىل سنة ألفي نحو مىض وقد فقراء، فهم أرض حوزتهم يف يكن لم
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والتجارة. الصناعة أساليب يف التقدم لقلة كانت كما باقية الحالة تزال وال الصني، يف
يف العالقات وسارت الصغار، املالك من تخل لم ولكنها املالك، كبار من الصني وخلت
الصني إىل الغربية الحياة تيارات رست أن إىل الشعب، وآحاد الصغار املالك بني سالم
أصابه ما أول األرض مسألة وكانت النظم، من كثري إىل التغيري فرسى األخري الزمن يف
وارتفعت باألرض واملضاربة املقامرة فشاعت الغربية، بالبالد اتصالنا جراء من التغيري

إليه. يُطمأن ال ارتفاًعا األرض بأثمان املضاربات هذه
باألرض، تتعلق التي الرشور هذه بها يعالجون طريقة إىل يهتدوا لم الغربيني إن
والصناعة التجارة تطور يتقدم حتى ننتظر وال اآلن فلنبدأ املشكلة هذه حل أردنا فإذا

ذاك. بعد مقادها لنا يسلس فال
املتجددة، أطوارها تدخل والتجارة الصناعة وأحوال تتواىل الغربية واملؤثرات واليوم
والفقراء، األموال ذوي بني يتباعد األرضكما مالك بني يتباعد التفاوت فنرى حولنا ننظر
فهي املجتمع، يف الرزق موارد بني والتسوية التقريب هي الكومنتانج دعوة من ووجهتنا
االختالف. موضع هي التطبيق طريقة ولكن الشيوعية، غاية أو االشرتاكية كفاية غاية
يف وفقنا إذا محلول كلها املشكلة ونصف األرض، مشكلة عالج هي األوىل وخطوتنا
مكنات مالك ال أرض مالك يزالون ال الصني يف األموال رءوس فأصحاب العالج، هذا
رأس وتنظيم املالك بني التسوية عىل العمل علينا يسهل أن هنا من وينبغي ومصانع،

امللكية. مشكلة من مخرًجا لنا نلتمس وأن املال
طويًال نسرتيح وأن املعيشة مشكلة نحل أن أردنا إذا املال رأس تنظيم يكفي وال
الغربيون إليها لجأ التي الوسائل إحدى الدخل عىل فرضالرضائب كان فقد حاسم، بعمل

املعيشة؟ مشكلة حلوا ترونهم فهل املال، رأس لتنظيم
املال. رأس تنظيم عىل نعمل أن هنا يغنينا وال األمم، من غريها تشبه ال الصني إن
حاجتها عن إنتاجها يفيض األخرى واألمم فقرية، والصني غنية األخرى فاألمم
أن عليها بل الخاصة، األموال رءوس تدبري الصني يكفي فال يكفيها، ما تنتج ال والصني
إىل السبيل وكيف األطراف؟ ممزقة اليوم واألمة العمل وما مالها، رأس كلها للدولة تدبر

للدولة؟ مال رأس تدبري
يف أمل من ما أنه إلينا يخيل أو صالحة، وجهة إىل سبيل من ما أنه إلينا يُخيل

حني. بعد ارتقابها
األرسة يف كنفشيوس رجاء لتحقيق نجتهد أن لنا يتسنى ويومئذ الدولة: مصانع

الكربى. القومية
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بالثمن طعامهم عىل األربعمائة املاليني يحصل أن فحواه املعيشة مبدأ عن كالم وكل
ميسور. بثمن الصالح الطعام يتوافر حتى محلولة املعيشة مشكلة تعترب فال القليل،

الوقود الصباح: يف بابك تفتح حني بالك تشغل أشياء «سبعة الصني: أمثلة من
والشاي!» والخل والفول وامللح والزيت واألرز

القوت لتحصيل الكربى صناعتها زراعية أمة العصور أقدم من الصني كانت وقد
حمايتهم عىل وتتوقف العمل ينهكهم الذين الفالحون هم الزراعة وقوام الزراعة، هي
كبار من خلت أنها الصني قسمة ومن األرزاق، ووفرة املحصول جودة القانون بقوة
ال أناس يملكها األرض فأكثر يملكونها، أرض بغري أبنائها أعشار تسعة يزال وال املالك
أن إال بمحصولها، وينتفع يملكها أرًضا الفالح يزرع أن العدل ومن بأنفسهم، يزرعونها
املالك، أيدي إىل نصفه من أكثر محصولهم من ويذهب لغريهم يزرعون اليوم الفالحني
عىل األخرية اإلحصاءات دلت فقد كلها، املعيشة مشكلة حل يرتبط املشكلة هذه وبحل
املالك إىل سائره ويذهب املائة، يف أربعني من أكثر عىل أرضه من يحصل ال الزارع أن

يزرع. ال الذي
بل الفالح، لتحرير نجتهد أن الزراعي اإلنتاج مسألة تناول عند يكفي وليس
املكنات استخدام وخالصتها العلمية، بالوسائل اإلنتاج ملضاعفة نجتهد أن هذا مع علينا
وتنظيم اآلفات واستئصال واملحاصيل الغالت ومناوبة واملخصبات باألسمدة واالستعانة

األزمات. واتقاء والتصدير املعامل
الجهود؟ هذه جميع تحققت إذا محلولة املعيشة مشكلة تعترب هل نسأل: أن وعلينا
والتقسيم، التوزيع تنظيم عن مغنية اإلنتاج يرسة ليست إذ كال، فأقول: أبادر

االتحاد. عدم مع والتقسيم التوزيع يف اإلنصاف ويتعذر
املستقبل، يف باتحادنا ونؤمن زائل عارض فيها نحن التي املحنة بأن نتعزى أننا إال
املواصالت من فنبدأ الصناعة، وترقية املال رأس بتنمية املئونة مشكلة سنحل وأننا
عىل األسف مع األرض تخفيها التي املناجم نفتح ثم نهرية، وطرق حديدية سكك من
األيدي من وفرة وعندنا واملعامل، املصانع ببناء ذلك نالحق ثم الصني، أرض يف وفرتها
تستنفدها التي والسلع األخرى، األمم منافسة عىل نقوى ال املكنات لقلة ولكننا العاملة،
حقوقنا تستنزف جرم فال لحسابها، إلينا تصديرها وتتوىل األخرى األمم تصنعها الصني
املنزوف الدم هذا نوقف أن نحن نستطيع وال فشيئًا، شيئًا وتمتصها ومرافقنا االقتصادية
املكنات واستخدام الصناعة، لرتقية الدولة قوى سخرنا إذا إال ومرافقنا حقوقنا ونسرتد
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جميًعا العمال اشتغل ومتى األمة، يف له الصالحة األيدي لجميع العمل وتوفري اإلنتاج يف
محيص وال للثروة، عظيم ينبوع للصني تجدد السلع إلنتاج واآلالت املكنات إدارة وأتقنوا
أن يوشك واألجانب والوطنيني األمراء عىل فيه اإلشكال ألن العمل؛ لهذا الدولة والية من
الغنى. من الناس حظوظ بني البعيد التفاوت يعقبها الغنى يف مفرطة طبقة عن يسفر
البسيط معناه ذلك؟ معنى وما مال، رأس عىل الدولة حصول من إذن محيص ال
وأن الكربى، األعمال مرشوعات يف القدوة تعطي أن الدولة وعىل القومية، الصناعة إنشاء
تنمية من تمكنت إذا وهي الدولة، ملك يف تدخل التي املنتجة املكنات من أنواًعا تدير

املال. رأس خصومات تتجنب أن أمكنها فقد بثمراته األمة ونفع القومي املال رأس
املناجم وصناعة املواصالت صناعة الثالث! الصناعات من عظيًما دخلنا وسيكون
كل وسيحصل قاطبة، األمة بني مشاعة ومنافعها مزاياها وستكون املعامل، وصناعة
أبناء من أناًسا يضري كما املال رأس يضريه فال املال رأس أرباح من حصة عىل صيني

الخاصة. األيدي بني أموالها رءوس من الكبري القسط ينحرص التي األجنبية البالد
الشعب، ألجل بالشعب الشعب حكم هذا ألجل تفيد الثالثة مبادئنا إن فنقول: ونعود
وبهذا أعمالها، ثمرات ويجني عليها يرشف كله الشعب ألن الشعب؛ ملك الدولة وإن
تنتجه فيما حصة صاحب أنه األمر قصارى يكون وال يشء كل يف حصة للشعب تصبح
هذه يف واحد هدف إىل ينظر اإلنتاج ألن املال؛ رأس ملكية بها ونعني الخاصة، امللكية

الربح. وهو الحالة:
طلب إىل يتحول األقوات سعر تخفيض يف فنجاحنا الغاية هو الربح كان ومتى
املال صاحب وحسب الطعام، أثمان ترتفع حيث الخارج إىل التصدير وراء من الربح
الكثريين. تفني املجاعة كانت ولو التصدير إىل الطمع ليحفزه الربح إىل ينظر أن الخاص
شنج» «مينج ال فتحقيق املعيشة، مشكلة يحل لن التوزيع نظم من النظام هذا
القبلة نجعل لم وما التوزيع، مسألة بتدبري اإلنتاج مسألة تدبري نشفع لم ما مستحيل

األرباح. توفري ال الطعام توفري
كافية الصني موارد أن نعلم ونحن فيه، هوادة ال حتم املال رأس نظام عىل فالقضاء
الطعام ألن عام؛ بعد عاًما تنقص املوارد نرى ولكننا الحارض، الوقت يف أهلها إلطعام

األموال. أصحاب من قليلة لفئة الجزيل الربح يجلب حيث الخارج إىل يترسب
تمتلئ أن ال أقواتهم عىل الناس يحصل أن األمة بمعيشة يتصل الذي املبدأ ومدار
نسمح فال الجديد املحصول قبل سنة الفائض خزن إىل هذا ويضطرنا باألرباح، الخزائن

… القابل العام بعد الكفاية نضمن حتى بالتصدير
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الربح يجعل املال رأس أن املال رأس ونظام املعيشة مبدأ نظام بني الفاصل فالحد
املبدأ هذا ومثل األمة، أبناء لجميع القوت تيسري الغاية يجعل املعيشة مبدأ وأن غايته،

القديمة. االجتماعية النظم رشور عىل يقيض أن قمني
وتجاربي ومأوى، وكساء غذاء ثالثة: املعيشة مطالب أن االقتصاديون ردد ولطاملا
املواصالت وهو الصدد، هذا يف الخطر كبري رابع مطلب إضافة إىل تدفعني الطويلة
تحصيل من جميًعا الناس يتمكن أن يستلزم — املعيشة مشكلة — املشكلة وحل السهلة،
تتضافر أن يراد وحيث … أسعارها تخفيض ذلك عن يغنيهم وال األربعة املطالب هذه
املطالب هذه من مطلب يعوزه أحد يوجد أن يجوز ال جديدة) (دنيا إبداع عىل املساعي

األربعة.
من يكون أن ويجب املطالب، بهذه الشعب تزويد حتًما تتوىل التي هي والحكومة
الشعب لتزويد العمل عبء يقع عاتقها فعىل تقصريها، عىل يحاسبها أن أحد كل حق

املعيشية. برضوراته
ينتج أن الفالح فعىل الحدود، واضحة الحكومة قبل تبعات شك وال الشعب وعىل
الكفتني يوازن أن األشغال رجل وعىل واآلالت، األدوات ينتج أن الصانع وعىل الغذاء، مواد
أن باإلجمال كل وعىل ودرايته، ذكاءه للعلم يفرغ أن العالم وعىل والطلب، العرض بني

األمثل. الوجه عىل بأدائه ويقوم واجبه يعرف
املئونة تدبري من املهام هذه إلنجاز الزمة السياسية، القوة أو السياسية والهيئة
تفقد لم — املعاهدات أسرية وهي — اليوم الصني ولكن األجنبية، املنافسة خطر واتقاء
الصناعة بحماية قائمة هي بل وكفى، صناعتها حماية عن تعجز ولم وحسب، سياستها
جراء من حدث كما األموال، رءوس يف والتوسع التمدد جراء من هذا حدث وقد األجنبية،
تسندها املزايا هذه وكل االقتصاد، ميادين يف علينا األجانب تفوق ومن الصناعي التقدم

السياسية. الدول قوى ورائها من
حقوق عىل بأيديهم ويقبضون مستعمرة سوق كأنها الصني ليعاملون اليوم وإنهم
بعالج نتفرد أن وحالنا حالهم وهذه يسعنا فال املالية، شئونها وعىل الصينية السيادة
ونسرتد الجائرة املعاهدات ونلغي السيايس الجانب عىل نستويل أن وعلينا املعيشة، مبدأ
خطط نتبع وأن املكوس نزيد أن ذلك بعد ونستطيع األجنبية، األيدي من املوانئ مكوس
أمام املجال يتسع كي بالدنا عىل املتدفق الواردات سيل ندفع وأن الجمركية، الحماية

واالنتشار. للتطور صناعتنا
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أثرنا ولطاملا األجنبية، السلع وتقاطع الوطنية السلع بنارص تأخذ أن الصني وعىل
السعي، وحبط الحملة فأخفقت األمة؛ من بمعاونة نظفر ولم املسألة هذه حول الثائرة
حكومتنا لضعف األمة، وبني بيننا التعاون حالة يف حتى النجاح صعوبة مع وهذا

السياسية. مساعيها وقصور
وليس األجنبية، األيدي بني وهي البحرية مكوسنا عىل نسيطر أن طاقتنا يف فليس
ثمن نرفع أن هذا أجل من طاقتنا يف وليس املكوس، من مكًسا نزيد أن طاقتنا يف
ترد التي املنسوجات دامت وما الوطنية، املنسوجات بتكاليف ونهبط األجنبية املنسوجات
الصنف رشاء من الشعب نحول أن طاقتنا يف فليس منسوجاتنا من ثمنًا أقل الخارج من
يجتنبوا أن بالناس نهيب أن مجد وغري ثمنه، من بأكثر الوطني الصنف رشاء إىل األجنبي
األفراد. عامة من فرد كل حياة يف االقتصاد قواعد ينقض بذلك ولو األوروبية األكسية

تلبس أن األمة وتعويد الكساء لتدبري السياسية القوة عىل االعتماد من إذن مناص ال
الخارجية. البالد من الواردة املنسوجات وتجتنب بالدها منسوجات من

الدولية الصني تنمية كتاب من املعيشة لوازم (9)
The International Development of China

تعترب التي األساسية الصناعات إنشاء يف القول حرصت السابقة األربعة الربامج يف
الصناعة. مفاتيح

إىل تحتاج التي األصلية الصناعات من طائفات يف القول سأحرص الربنامج هذا ويف
أرسة وكل فرد كل تزود التي الصناعات تلك األصلية بالصناعات وأعني األجنبية، املعونة

ومرفهاته. العيش برضورات
تلقاء من سيتبعه الصناعة مفاتيح أو األساسية الصناعات قيام أن القول عن وغني
حدث فقد قصرية، فرتة يف البالد أجزاء خالل األخرى املختلفة الصناعات نشوء نفسه

الصناعية. الثورة بعد وأمريكا أوروبة يف ذلك مثل
ويرفع األيدي من الكثري العمل بتدبري يتكفل األساسية الصناعات قيام أن شك وال
واملرفهات، الرضورات أثمان كذلك ترتفع األجور ارتفاع وعند العمال، بني املعيشة مستوى
أثناء الصني يف املعيشة تكاليف خفض عىل املساعدة هو الربنامج هذا من ومقصدنا
يف الحسنة األجور وعىل واملرفهات الرضورات عىل الشعب يحصل بحيث الدولية، نشأتها

واحد. وقت
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يرجع فهم سوء وهو كلفة، وأقلها البالد أرخص الصني أن الناس بني املتداول من
املعيشة تكاليف نقيس حني ولكننا العملة، بقيمة يشء كل يقيسوا أن الناس تعود إىل
فإن العامل، إىل بالنسبة كلفة وأعظمها البالد أغىل الصني أن نرى العمل من يلزمها بما
قوته، ليكسب يوم كل ساعة عرشة ست إىل عرشة أربع من عمله يقيضيف اليدوي العامل
السنة، يف دوالر مائة من أكثر يكسب أن املدرسة معلم أو الدكان كاتب وسع يف وليس
كما فمه إىل يده من الكفاف عيشة يعيش أن واإليجار الرضيبة لسداد الزارع ويحتاج

يقال.
العاجلة الكفاية تعدو ال املعيشة مطالب ولكن ا، جدٍّ وكثري ا جدٍّ رخيص العمل إن
وهذه والجوع، الضنك يف كثريون وقع السنوات إحدى يف األزمة وقعت فإذا سنة، كل
الوسائل وسذاجة التطور لنقص محتومة نتيجة الصني فقراء يعانيها التي التعسة الحالة

العاملة. الجهود وتبديد
وبالخربة األجنبية األموال برءوس باالستعانة حاسًما عالًجا الحالة هذه وتعالج
إىل سبقتانا قد وأمريكا أوروبة كانت إذ كافة؛ الصينية األمة ملنفعة الخارج من الفنية
أن علينا وجب قصري وقت يف بهما اللحاق أردنا فإذا سنة، مائة بنحو الصناعي التطور
فمن األجنبي املال رأس عىل الحصول تعذر وإذا واآلالت، األموال من عندهما بما نستعني
مناص فال آالتنا، لنا يصنعون الذين واملخرتعني الخرباء عىل نحصل أن األقل عىل الواجب
مواردنا تنمية عىل الهائلة اليدوية قوانا ملساعدة اآلالت عىل االعتماد من حال بأية لنا

تُحىص. ال التي
هي: مطالب خمسة يف العرصية املعيشة وتتلخصرضورات

األطعمة. صناعة (١)
املالبس. صناعة (٢)
املساكن. صناعة (٣)

والناقالت. املتحركات صناعة (٤)
الطباعة. صناعة (٥)
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األطعمة صناعة (1-9)

تخزينه و(٢) الطعام إنتاج (١) وهي العناوين: هذه تحت تندرج األطعمة فصناعة
فائضه. وتصدير توزيعه و(٤) وحفظه الغذاء إعداد و(٣) ونقله

وقوامه الهواء غذاء وأكربه وأهمه والهواء، األرض من يأتي اإلنساني فالطعام
تدبري قبيل من كان ما إال تدبري إىل منا يحتاج وال الطبيعة تدبره غذاء وهو األوكسجني،
املقام. هذا يف نبحثه أن يلزمنا وال طالب لكل مباح غذاء فهو والغواص، للطيار الهواء
وسفنه الصيد موانئ إنشاء عىل الكالم عند إليه أملعت وقد — املاء من والغذاء
املعونة عىل تتوقف التي الصناعات عىل بالكالم اكتفاء هنا له نتعرض ال موضوع —

األجنبية.
الطعام، بإنتاج مشتغلون التقريب وجه عىل أخماسها أربعة زراعية، بالد الصني إن
من يحصل أن وسعه ويف املحصول، استخراج يف باملهارة الصيني الزارع ُعرف وقد
املعمورة األماكن يف واسعة أراض تتخللها الصني ولكن تعطيه، ما أكثر عىل األرض
ومنها لكثرته، يرتك ما ومنها املاء، لقلة يرتك ما فمنها األسباب، من لسبب بوًرا مرتوكة
عرش الثمانية األقاليم وأن واألثمان، باألجور املغاالة من املحتالني لتمكني عمًدا يرتك ما

مليون. أربعمائة بمعيشة اليوم لتقوم وحدها
وسائل وحسنت البور األرض استطلحت إذا متسع والتنمية الزيادة مجال أن إال
التي الحرة بالقوانني ونشجعهم الزراع نحمي أن وينبغي املزروعة، األرض يف اإلنتاج
الوقت يف نافعة خطة عىل نتوفر أن ذلك مع وينبغي عملهم، ثمرات يجنوا أن لهم تكفل
عىل تقوم النافعة الخطة وهذه الطعام، بإنتاج يتعلق فيما الدولية الصني لنشأة نفسه

الحديثة. الزراعة أدوات إلخراج املصانع وإقامة األرض مساحة
فكانت وافية، خريطة قط لها تعمل ولم علمية مساحة قط تمسح لم فالصني
عىل املصاعب يزيد مما ضابط، بغري جزاًفا عليها الرضائب وتقرير فوىض األرض إدارة
ما أول األمور كانت كيفما األرض مساحة كانت ثم ومن املساكني، والزراع الفالحني
والخرباء، األموال إىل لحاجته األجنبية املعونة بغري يتم ال عمل وهو الحكومة، فيه ترشع
ويعني يعقد قرض من نفقاتها تجمع دولية منظمة العمل هذا تتوىل أن نقرتح ولهذا
تكاليف يقرروا أن للمختصني وندع واألدوات، الخرباء من يلزمه بما املرشوع تنفيذ عىل
الوسائل من غريها أو له الطيارات واستخدام معداته ونطاق إنجازه وموعد املرشوع

واألساليب.
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تستخدم أن ويندر الشمس، بحرارة وتارة بامللح بمعالجته تارة الطعام فيحفظ
الحوارض جميع يف األرز معامل من سلسلة تبنى أن ورأيي الغرض، لهذا واملصانع العلب
أن ويحسن األرز، من الغذاء قوام حيث الجنوبية والصني اليانجزي بوادي الكربى
القمح من الغذاء قوام حيث اليانجزي وادي شمال إىل مدينة كل يف معامل أربعة تبنى
واحدة إدارة كفالة يف جميًعا املعامل هذه وتجعل األخرى، الحبوب وبعض والشوفان
لهذا الرضورية األموال تقدير املختصني إىل ويوكل النفقة، يف والقصد التدبري عىل للتوفر

بالتفصيل. املرشوع
والتعليب، التربيد بوسائل والسمك واللحم الفاكهة من األغذية حفظ الالزم ومن
ومربحة، رضورية صناعة وهي التعليب، صناعة إنشاء عند القصدير عىل الطلب وسيكثر
شتى أماكن الصني ففي والقصدير، الحديد مناجم جوار إىل معاملها تقام أن ويحسن
والخامات املواد تحضري ثم من ويتهيأ مقربة، عىل والقصدير والحديد الفحم فيها يوجد
واحدة صناعة يف القصدير ومعامل التعليب معامل تجمع أن أيًضا ويحسن للمعامل،

والتنظيم. النفقة لتيسري

والتصدير التوزيع

أن الشائعة أمثلتها ومن الطيبة، السنوات يف الغذاء تعدم ال أنها الصني عن واملعروف
يخزنوا أن الغنية األقاليم يف الناس تعوَّد وقد سنوات، ثالث الحاجة يدبر سنة الحرث

املجدبة. للسنوات الحيطة قبيل من وأربًعا سنوات ثالث األطعمة
سنة من ألكثر الحيطة عن الشعب يغني أن تم متى خليق املقرتح التنظيم ولكن
التوزيع يوضع أن ويحسن الخارجية، البالد إىل الفائض بتصدير له يسمح وأن واحدة،
املدن مخازن إىل الفائض فينقل واحدة، إدارة رعاية يف والتخزين الحفظ مع والتصدير
الشعب، ألفراد إنتاجه بتكاليف الطعام ويباع واحدة، لسنة يكفي ما منه ويدخر الكربى
وبهذه العالية، األثمان فيه ويبذلون يطلبون حيث الخارجية البالد إىل الفائض يرسل ثم
الحجر نظام يف املتبع عىل جريًا سدى إضاعته من بدًال الفائض بالطعام ينتفع املثابة

يعتمد. أن خليق املورد هذا أن شك وال التصدير، عىل
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ومتى النفقة، يف للقصد واحد وقت يف جيولوجية بحوث األرض مساحة مع وتجري
يومئذ املستطاع فمن إقليم لكل الدقيقة الخرائط ووضعت البحوث وتمت املساحة تمت
تصلح ما نقرر وأن املستصلحة، واألرض املزروعة األرض عىل الرضائب تقدير نصحح أن
وأن املناجم، وحفر الغابات غرس أو املرعى أو الزراعة أغراض من البور األرض عىل
من الفائض ونخصص لها، يصلح التي األغراض أحسن يف الستغالله منها كال نؤجر

األجنبية. القروض لسداد الرضائب محصول
ومنغولية بمنشورية واملرعى للزرع أراضواسعة األقاليم العرشة الثماني عدا ولدينا
عىل تثمريها ويمكن وكوكونور، التيبت يف الواسعة املرعى أرايض عن فضًال وسنكيانج،

األول. برنامجي يف إليه أرشت الذي الجماعي التقسيم بأسلوب سعة
مىض كلما تعظم إليها الحاجة فإن وأدواتها، الزراعة آالت لصنع املعامل إقامة أما
البالد من استريادها من بالدنا يف نصنعها أن لنا وأيرس واالستصالح، الزراعة يف العمل
من لذلك بد وال أرضنا، يف والفحم الحديد ووفرة عندنا العاملة األيدي لكثرة الخارجية،
يف تقام أن يحسن التي املصانع عىل تنفق األموال رءوس من كبرية مقادير تخصيص
العاملة األيدي توجد حيث والفحم، الحديد مناجم من مقربة عىل أو الصناعة مراكز

الخامات. وتوجد

والتصدير التخزين

إذا ألنها قليلة؛ بمقادير تخزن اليوم وهي وتُصدر تُخزن التي الغذاء مواد أهم والحبوب
قل إذا إال تخزين فال الجوية، واآلفات والتلف للسوس تعرضت عظيمة بمقادير خزنت

الزمن. من مدة الدائمة العناية وتعهدته املقدار
ثم األكتاف، عىل محمولة األكثر عىل تنقل ألنها النفقة؛ باهظ كذلك وتصديرها

البحار. إىل وصلت متى لها نظام ال التي النقل وسائل تتعاورها
هذه يف ورأيي كبرية، ثروة لنا توفرت والتصدير التخزين أساليب أحسنت فإذا
خاص أسطول لها يصنع وأن الحبوب، مخازن من سلسلة الديار خالل تبنى أن املسألة
رأس بتقدير املختصني إىل ويعهد الدولية، التنمية مصلحة بناءه تتوىل املختلفة املياه يف

… التخزين مواضع وتعيني املرشوعات لهذه الالزم املال
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وحفظه الغذاء إعداد

أقساط لسداد القليلة، البدائية األساليب عىل وحفظه الغذاء إعداد يجري اليوم وإىل
وفوائدها. الديون

بمحصول خاصة عناية نُعنَى أن دون األطعمة صناعات نتمم أن لنا ميسور وغري
الصوية وفول املتحرضة، األمم بني ا جدٍّ معروف الشاي رشاب فإن الصوية، وفول الشاي
بهم املنوط الحكومات وخرباء العلميني الباحثني بني الغذائية بمزاياه االشتهار يف آخذ
زرعه عىل وتقوم الصني من ينتج للناس وأطيبها األرشبة أصح والشاي الطعام، تدبري
مصدره الصني فيه كانت زمن مىض وقد الوطنية، الصناعات أهم من صناعة وتحضريه

والهند. اليابان إياه نازعتها ثم العالم، أنحاء يف الوحيد
الشاي إذ األخرى؛ البالد محصوالت عىل ميزته له تزال ال الصيني الشاي ولكن
أصناف فأفضل الشهية، النكهة تعوزه الياباني والشاي الحموضة يف مفرط الهندي
جراء من إال الصينية الشاي تجارة تخرس ولم األول، منبته الصني من يخرج ما الشاي
وسائل ونقص التصدير ورضائب املحلية الرضائب ومنها إلنتاجه الالزمة التكاليف غالء
واتبعت الرضائب ُرفعت متى التجارة هذه مكاسب اسرتداد من أيرس وليس الزراعة،
الشاي لتحضري حديثة معامل الشاي أقاليم يف تُبنى أن ورأيي زرعه، يف الحديثة الوسائل
الجودة، وتزداد التكاليف تقل وبهذا اآلن، يحصل كما باأليدي تحضريه من بدًال باآلالت
الواليات يف الخمر تحريم بعد سيما وال ازدياد يف الشاي عىل العالم إقبال كان وإذا
الربح جزيل مرشوع ثمنه وتيسري الصنف تحسني عىل يقوم الذي فاملرشوع املتحدة

مراء. بغري
عليه وعول اللحم غذاء من بديًال الصوية فول مزية قديًما الصينيون عرف وقد
يف اليوم تحس اللحوم وأزمة السنني، ألوف منذ للتغذية قواًما واليابانيون الصينيون
برنامج يف اقرتح ولهذا األزمة، هذه لعالج حل من بد فال عليها تعول التي البالد
والزبدة الصناعي اللبن مستخرجات ومعه الصناعي اللحم هذا نصدر أن الدولية التنمية
بإقامة األصناف هذه لتصدير نستعد وأن وأمريكا، أوروبة إىل لتصديرها الصناعية
املعامل هذه نستبدل وأن الرخيصة، النرتوجينية األغذية للغرب تخرج التي املعامل

للتكاليف. وإقالًال للصنف تجديًدا اليدوية بالصناعات
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املالبس صناعة (2-9)

الحيوان، وجلد والصوف والقطن والكتان الحرير هي املالبس لصنع األصيلة املواد إن
بعناوينها. عنها الكالم وسأتناول

قبل السنني من آالف عدة للكساء استعمل الصني، مكتشفات من فالحرير الحرير:
قريب زمن إىل الصني كانت الصني، يف الوطنية الصناعات أهم من صناعة وهو امليالد،
الصناعة هذه أخذت وفرنسا وإيطاليا اليابان ولكن العالم، أنحاء إىل بتصديره تنفرد
معتمدة الصني تزال ال إذ واملصنوعات؛ املزروعات يف العلمية الوسائل عىل العتمادها

السنني. آالف قبل كانت كما العتيقة وسائلها عىل
والصناعة الزراعة فتحسني العالم أنحاء يف يزداد الحرير عىل اإلقبال كان وملا
الصناعة مراكز من مركز كل يف ينشأ أن وينبغي ا، جدٍّ مربح عمل به يتعلق فيما
وينبغي الصحيحة، الديدان تربية وتعليمهم الزراع إرشاد يتوىل علمي مكتب الحريرية
لتمكني اللوزات جمع عملها من يكون وأن مركزية، إلدارة تابعة املكاتب هذه تكون أن
خيوط لتحضري الحديثة املعامل إقامة من بد وال مناسب، ثمن عىل الحصول من الزارع
املعامل هذه إنشاء ويقرتن السواء، عىل الخارجية والصناعة الداخلية للصناعة الحرير
األجنبية، واألسواق الوطنية األسواق يف تباع الحريرية للمنسوجات معامل بإنشاء
األجنبية األموال رءوس تمولها واحدة قومية رقابة إىل الصناعات هذه جميع وتضم
أرخص وإخراج االقتصادية املحاصيل أحسن لتوفري املختصون الخرباء ويتعهدها

وأجودها. األصناف
صنف الجنوبية الصني مصنوعات ومن قديمة، وطنية صناعة أيًضا والكتان الكتان:
نعومته يف الحرير يضارع أن ويمكن الصني، حشيش باسم اشتهر الجميل التيل من
أمثال بعد فيها توجد لم أعلم ما عىل الصني ولكن الحديثة، بالوسائل عولج إذا وزهوه
أن الواجب فمن اليدوية، األنوال يف الصيني التيل ويصنع التيل، لنسج الوسائل هذه
تتوافر حيث الجنوب يف مراكزها ننرش وأن الصناعة، لهذه الالزمة اآلالت نستورد

العاملة. واأليدي الخامات
مهمة وطنية صناعة وأصبح قرون، منذ الصني دخل أجنبي محصول والقطن القطن:
هذه قتل الخارج من القطنية املنسوجات ورود ولكن اليدوية، األنسجة عهود يف
مقادير ونستورد القطن من كبرية مقادير الخارج إىل نصدر وأصبحنا الصناعة،
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العاملة األيدي وفرة يف نفكر عندما هذا أعجب فما القطنية، املنسوجات من كبرية
بيننا! الرخيصة

أرباًحا وجنت املعاهدات، موانئ يف أخريًا أنشئت قد القطنية املعامل أن عىل
مائة تضارع أرباًحا األخرية السنوات يف وزع بعضها إن وقيل: صناعتها، من عظيمة
املعروض ولكن القطن، سلع عىل يزداد والطلب مائتني، إىل أحيانًا وترتفع املائة، يف
تعمل واحدة رقابة تضمها املراكز من سلسلة وإنشاء املعامل توفري من بد فال قليل،

الرخيص. بالثمن عليها الحصول وتيسري الصناعة تحسني عىل
ولكن مرعى، أرض — جميًعا البالد ثلثي نحو أي — كله الصني شمال إن الصوف:
عظيمة مقادير سنة كل الصني من تخرج إذ عندنا؛ قط تستوف لم الصوف صناعة
إحصاء إىل نظرنا فإذا الصوفية، املنسوجات من عظيمة مقادير وتدخلها الخامات من
أن وينبغي كبرية، فائدة تفيد أن جديرة الصوفية الصناعة أن لنا تبني والصادر الوارد
املقدار، وزيادة الصنف لتحسني الصوف وعالج الغنم لرتبية العلمية الوسائل نسخر
نملك نحن إذ الصوفية؛ السلع جميع لصنع الشمال يف الحديثة املعامل نقيم وأن
األجنبي املال رأس هو نطلبه ما وكل الواسعة، والسوق الرخيص واملعمل الخامات

للمنافسة. يتعرض فال جديًدا املورد هذا وسيكون … والخربة
وجود من الرغم عىل الجديدة، صناعاتنا من ستكون أيًضا الجلود وصناعة الجلود:
منها املصنوعات وتوريد الجلود تصدير يزال وال املعاهدات، موانئ يف املدابغ بعض
إنشاء من جمة فوائد عىل نحصل أن املنتظر فمن عام، بعد عاًما االزدياد يف آخذين

واألحذية. الجلدية املصنوعات تخرج التي واملعامل املدابغ
طلبات إن ويقال: األكسية، تصنع التي اآلالت إىل ا جدٍّ محتاجة والصني الكساء: آالت
نشأة تمت فإذا وأمريكا، أوروبة من سنوات ثالث ملدة استغرقت قد القطنية اآلالت
وقرصت ذلك، أضعاف أضعاف عليها الطلب كان برامجي حسب عىل وتنميتها الصني
نافع مرشوع اآلالت هذه إلخراج إذن املعامل فإقامة تلبيتها، عن وأمريكا أوروبة موارد
والصلب الحديد مراكز من مقربة عىل تقام أن ويحسن ورضورته، لزومه عن فضًال
املرشوع هذا يتطلبه ما يقرروا أن وللخرباء الضخام، اآلالت نقل تكاليف من لإلقالل

التكاليف. من
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املساكن (3-9)

فقراء ويسكن الخصاصواألكواخ يف الفقراء يسكن الصني أهل من األربعمائة املاليني بني
ما املنازل يسمى ما وكل الهياكل، فيسكنون واألوساط األغنياء أما الكهوف، يف الشمال
الهيكل. طراز عىل مقام فهو املعاهدات موانئ يف الحديث الطراز عىل منها املبني عدا

يهمه ما وأول األحياء، حساب عىل لديه مقدم املوتى فحساب بيتًا الصيني بنى وإذا
وال وجوانبها، حجراتها سائر إليه وتضاف الدار وسط يف يشاد الذي األسالف محراب
األحمر بمسائل الصني يف يسمونه ما أو والشعائر، للمراسم بل للراحة املساكن تُبنى

الحداد. حفالت وباألبيض الزواج حفالت باألحمر ويعنون واألبيض،
اإلنسان من أهم فهي البيتية، لألرباب أخرى محاريب األسالف محراب جانب وإىل
معيشته. وموافقة اإلنسان راحة فيه لوحظت منزل الصني يف فليس بالعناية، منه وأوىل
الصني أبناء لسكنى الخطة نضع فنحن الصني تنمية برامج يف السكن خطة وضعنا فإذا
ألضخم وإنه مستحيل، إنه مليون؟ ألربعمائة بيوتًا تبني أن أتريد قائل: ويقول أجمعني،

بال! عىل إلنسان خطرت شغلة
— النخرة والعادات الحمقاء التقاليد تنبذ أن عزيمتها عىل كانت إن — الصني أن إال
األمم حضارة وهذه عمد. غري عىل أو عمد عىل منه محيص ال أمر السكن نظام فتعديل
تكن لم واالقتصادية االجتماعية العلوم ألن مقصودة؛ غري لنا تبدو أدركتها التي الغربية
تصبح أن الصناعي تطورنا من سنة خمسني خالل يف نأمل ونحن اآلن، قبل معروفة
الصني يف املساكن بناء أليس واملوافقة، الراحة وجهة من مستوفاة جميًعا الصني مساكن
ألف بناء أن ألحسب إنني ترسيم؟ بغري تركها من وأجدى أفضل العلم لرتسيم وفاًقا
املساكن عدد ازداد وكلما متفرقات، منزًال منزًال بنائها من نفقة أقل واحدة مرة منزل
اإلفراط جانب من إال فيه رضر وال واضح، اقتصادي قانون فهو التكاليف، نقصت
قامت ومنذ الكربى. األعمال جميع يف الوحيد العائق هو فهذا الحاجة، عىل والزيادة
اإلنتاج، يف اإلفراط طريق من إال األزمات تأت لم وأمريكا أوروبة يف الصناعية الثورة
مليون خمسني من أقل فال املساكن، إىل يتطلعون راغب مليون أربعمائة الصني يف ولدينا
يف الطلب متوسط هو منزل ومليون املقبلة، سنة الخمسني يف الحاجة إليها تدعو مسكن

سنة. كل
ما والرفاهة املتعة من الناس تعطي وهي الحضارة، يف هام عامل املساكن إن
مطالب عىل تدور البرشية الصناعات نصف من وأكرب والكساء، الغذاء يف يجدونه ال
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ستكون كما التعمري خطط من فيه نرشع ما أعظم البيوت صناعة وستصبح السكنى،
وقد للدهماء، الرخيص السكن نهيئ أن الصناعة هذه من غايتي وكل وأنفعها، أربحها
تزيد وال ريال آالف بعرشة املعاهدات موانئ يف اآلن يبنى كالذي منزل بناء يتسنى
بناء تم ومتى والتوزيع، والنقل باالسترياد هذا يتسنى وإنما ريال، ألف عىل تكاليفه
اآلتي: الوجه عىل السكن صناعة نطاق يف يدخل هذا وكل باألثاث، تزويده وجب البيت

واستريادها. البناء مواد إنتاج (أ)
البناء. إجراء (ب)

األثاث. صناعة (جـ)
املنزلية. املرافق تدبري (د)

واملالط، واإلسمنت والحجر والحديد والخشب والقرميد اآلجر فهي البناء مواد فأما
والقرميد، اآلجر لصنع األفران من بد فال الخامات، من تؤخذ املواد هذه من مادة وكل
اإلسمنت الستخراج املحاجر من بد وال والحدائد، األخشاب لتحضري املعامل من بد وال
والوصول إمدادها يسهل حيث جميًعا املعامل هذه وضع من بد وال والحجارة، واملالط
إليه، الحاجة حسب عىل صنف كل منها تخرج واحدة مصلحة إىل كلها تضم وأن إليها،
وتتوىل الحديدية، السكك عىل الخاصة املركبات أو املائية املواصالت بطريق املواد وتنقل

األسواق. إىل املعامل من النقل وسائل إعداد املركبات ومصلحة السفن مصلحة
بناء ويناط خاصة، ومساكن عامة مساكن عىل تشتمل الصني يف تنشأ التي واملباني
املساكن أما تكاليفها، تعوض بأجرة تأتي ال ألنها حكومية؛ بمصلحة العامة املساكن
تحصيل واآلخر للشعب، السكن تيسري أحدها غرضني؛ من لغرض إال تبنى فال الخاصة
أسلوب ومنها املساكن، بناء يف املرسومة األساليب وتتبع الصناعة. هذه لخدمة الربح
عىل فالبيت أرسة، من أكثر تسكنه الذي البيت وأسلوب واحدة أرسة تسكنه الذي البيت
والبيت حجرة، عرشة اثنتي أو حجرات عرش أو حجرات ثماني إىل يقسم األول األسلوب
أرسة لكل أرسة، ألف أو أرسة مائة أو أرس عرش مساكن إىل يقسم اآلخر األسلوب عىل
أعمال حسب عىل الريف يف املساكن تقسيم ويجب حجرات، ست أو حجرات أربع منها
راحة البيوت تخطيط يف وتالحظ الفالحني. بمساكن والجرن الحظائر إلحاق مع السكان
ومطالبها املختلفة الطوائف عادات تدرس مصلحة إىل التخطيط مهمة فتعهد اإلنسان
التي املستعجلة باآلالت البناء ويتم حني، بعد حينًا الرضوري التحسني عليها ويدخل

نفقاته. من وإقالًال للعمل إنجاًزا الجهد يف تقتصد
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عىل وصنعها األدوات تغيري تستلزم البناء أساليب تغيري رضورة فإن األثاث أما
أو للمخدع وأخرى االستقبال لحجرة وأدوات للمكتبة أدوات ومنها الحديث، الطراز
إرشاف تحت مستقلة معامل نوع لكل وتخصص للمراحيض، أو للحمام أو للمطبخ

والتعمري. اإلنشاء مؤسسة
يف توجد وال والتلفون، والوقود والحرارة والنور املاء عىل تشتمل البيوت ومرافق
اآلن. حتى املاء موارد من املوانئ هذه بعض تخلو بل مائية، موارد املعاهد موانئ غري
واملصارف. املجاري عن كذلك تنوب التي األنهار من الكربى املدن يف الناس ويستقي
املاء موارد توفري العاجلة املطالب فمن صالحة، غري الصني يف املاء موارد كانت هنا ومن
أما الرضورية، األدوات فيها تصنع التي املعامل من لذلك بد وال إبطاء، بغري املدن يف

أدواتها. تخرج التي املعامل وإنشاء تعميمها من كذلك بد فال اإلنارة
أرباحه عرش يخصص فالريفي الطعام، وقود الصني عىل كلفة املطالب أعظم ومن
الوقود مسألة كانت ثم ومن القيمة، هذه ضعفي لرشائه يخصص والحرضي لرشائه،
بالد يف والحطب بالعشب الفحم استبدال ويجب والثروة، الجهد من لكثري مضيعة
األجهزة عن غنى وال والعواصم، الحوارض يف والكهرباء الغاز به يستبدل وأن الريف،
بهذا تعنى أن والتعمري اإلنشاء مؤسسة وعىل والكهرباء، والغاز الفحم لتحضري الالزمة
وأن السواء، عىل والحرضيني للريفيني التلفون استخدام تيرس أن كذلك وعليها العمل،

املستطاع. بالثمن ميرسة واألدوات األجهزة تخرج التي املصانع تنشئ

املحركات (4-9)

وال منزله عىل يعكف أنه الزمن قديم من فيهم الرجل فخر ساكن، شعب الصينيون
عىل تقيم الصالحة الجرية إن كنفشيوس: معارص الوتيس أقوال ومن شأنه، بغري يُعنى
أحدهم يغىش وال الكلب ونباح الديكة صياح جريانه بيت من الجار يسمع حيث مقربة
الصينية. األمة يف الذهبي للعرص وصًفا القول هذا تردد وطاملا حياته، مدى غريه دار

شغل وهناك هنا الحركة وأصبحت الحديثة، األزمنة يف تغريت قد األمور أن إال
أرادت إذا تتحرك أن الصني وعىل الحضارة، تتقدم بالحركة وإنما حياته، يف اإلنسان
أن حقه ومن األمة، نشاط من جوهري جزء الفرد فحركة الحضارة، ركب تدرك أن
تعوزها الحارض الوقت يف الصني ولكن ورسعة، يرس يف شاء ومتى شاء حيث يتحرك
تعرف لم والسيارة مخربة القديمة الطرق فإن يريده، ملن االنتقال تيرس التي الوسائل
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أردنا فإذا الرسيعة، للحركة عنها غنى ال مستحدثة وسيلة السيارة وهذه أنحائها، يف بعد
تمهيد قبل بها االستعانة إىل سبيل وال بالسيارة، نستعني أن فعلينا ونعمل نتحرك أن
الطرق من ميل مليون إنشاء إىل محتاجون أننا الربامج هذه يف بينت وقد ملسريها، الطرق
ألف عرشة الثمانية الصني أقاليم ويف واملواقع، السكان نسبة بنائها يف نالحظ املنتظمة،
عددها وصل املحالت هذه توزيع يف املتبع النظام تعميم نية عىل الصني كانت فإذا محلة،
كل يف السكان أن إال الطرق، من ميًال وخمسون مائتان محلة كل وخص آالف، أربعة إىل
فإذا السكان، عدد يف جميًعا املحالت تتساوى وال تارة، وينقصون تارة يزيدون محلة
ميل بناء ساكن أربعمائة كل عىل كان ساكن مليون أربعمائة عىل ميل مليون قسمنا
رشًطا الطرق تمهيد يكون أن معه وقبلت األمة قبلته فإذا عسري، غري عمل وهو واحد
ومتى ساحر، بسحر امتدت كأنها الطرق من ميل مليون أمامنا وجدنا املحلية للحكومة
تزداد ثم قليًال قليًال السيارات لصنع املعامل إنشاء أمكن الطرق تمهيد يف األمة رشعت
السيارات تصنع أن يجب األربعمائة. املاليني بحاجة تفي حتى الطلب ازدياد حسب عىل
إلخ. إلخ … واملتنقل واملسافر والتاجر والصانع للزارع تصلح بحيث متعددة ألغراض
الحصول تيسري يكفي وال يطلبه، ملن ثمنه وتيرس تكاليفه قلت منها املصنوع كثر وكلما
السيارات صناعة تقرتن أن الواجب فمن وقودها، عىل الحصول تيسري دون السيارة عىل
املناجم صناعة عىل الكالم عند فيه القول نفصل ما وهو النفط، زيت منابع عن بالتنقيب

والتعدين.

الطباعة (5-9)

من رضورة وهي فكره، غذاء لإلنسان تيرس — الطباعة صناعة — الصناعة هذه
بغريها. التقدم يتم ال العرصية الحياة رضورات

املطبوعات، يف مخزونة جميًعا ومعارفه مسجل، محفوظ اإلنساني النوع نشاط إن
أحيانًا التقدم من األمة حظوظ تقاس بحيث الحضارة، عوامل من عظيم عامل فالطباعة

سنة. كل يف مطبوعاتها بمقياس كثرية
اتبعت إذا ولكنها الطباعة، اخرتاع إىل سبقها مع املجال هذا يف متخلفة والصني
املطبوعات من األربعمائة ماليينها مطالب تعاظمت هنا نبسطها التي التقدم مناهج
إلخراج البالد أنحاء يف املطابع من شبكة نؤسس أن املطالب هذه لتلبية لزاًما وأصبح
جميع يف الكتب نخبة ترتجم أن ووجب املوسوعات، إىل الصحف من املختلفة املطبوعات
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جميًعا النرش تلخصدور أن وينبغي املستطاعة، باألثمان وتباع الصينية اللغة إىل اللغات
االقتصادية. النتائج أفضل لتحقيق واحدة بإدارة

وهو الورق، صناعة أولها شتى بصناعات العناية يستدعي املطبوعات أثمان وتيسري
عىل آخر، بعد يوًما عليه الطلب ويزداد الصحف لطبع الخارج من يُستورد الحارض يف
الغربي شمالها يف الغابات ومنها الصني، يف موفورة الورق منها يصنع التي الخامات أن
مصانع تزود أن كفيلة وهي بجواره، التي واملستنقعات يانجتزي نهر يف القصب وأنواع
يف الغرض لهذا الكبرية املعامل إنشاء ويحسن لصنعه، صالحة عجينة بأحسن الورق
هو ما وكل املطبعية واألدوات واملسابك املداد معامل معها تنشأ وأن املالئمة، املواقع

والطباعة. النرش إلدارة رضوري

الدولية الصني تنمية كتاب من والسلم الحرب (10)

مستقيم. فكر كل له يأسف واسع نطاق عىل املسلح السطو إال ليست العاملية الحرب إن
–١٩١٤) عاملية حربًا بذلك فجعلتها األخري النزاع يف املتحدة الواليات اشرتكت وملا
للقضاء حربًا يجعلوها أن يريدون واحد رجل بلسان املتحدة الواليات أبناء كان (١٩١٨
التاتنج أن الصني أبناء نحن إلينا خيل حتى عاليًا األمم رجاء وحلق الحروب، عىل

محالة. ال مقبل الذهبي) العرص (أي: Tatung
ميادين يف نجاحها بعد الشديد لألسف السلم يف أخفقت قد املتحدة الواليات أن غري
من وسينطلقون العاملية، الحرب قبل عليها كانت كالتي حالة إىل الدنيا فنكصت القتال،
وبدًال الخامات، عىل والتطاحن الغذاء مواد عىل والتنازع البالد ضم إىل السباق يف جديد
املقبلة للحرب استعداًدا البحرية واألسلحة الجيوش عدد يتضاعف سوف السالح نزع من
والسكان باملوارد البالد أغنى الصني وستكون حلفاء، قبل من كانوا الذين أولئك بني

املقبلة. الحرب تلك يف النرص غنيمة
القيرصية روسيا وتقدمت الصني تقسيم إىل سنوات منذ جانحة الدول كانت لقد
وتنجو لها تتصدى — والنخوة الحمية ذات — باليابان فإذا منشوريا، الستعمار فعًال

التقسيم. خطر من املثابة بهذه الصني
فمصري الصني، ابتالع إىل متطلعة الحارض الوقت يف العسكرية اليابان سياسة لكن
تبتلعها أو الدول هذه بني تمزق أن العسكرية الدول بمراحم معلقة ظلت هي إذا الصني

منها. واحدة
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قد قرون عدة هاجعة لبثت التي الصني فهذه التغري، يف آخذة األحوال أن ويبدو
يف أوالء نحن وها عنها، محيد ال رضورة املتقدم العالم بركب اللحاق أن وعلمت تيقظت

للسالم؟ أنفسنا نعد فهل الطريق، مفرتق
يصبغوا أن ويحاولون للقتال االستعداد يؤثرون منا والرجعيني العسكريني إن
(البوكرس) املالكمني كحرب حرب إلعالن الفرص يتحينوا وأن اليابانية، بالصبغة الصني

الحضارة. عالم تتحدى
وأثوب للسالم، عدتها الصني تجمع أن أود أسستها التي الجمهورية باسم ولكنني
— املانشو أرسة عىل للقضاء جردته الذي السيف من أقوى اعتقادي يف وهو — القلم إىل

السالم. لخدمة الصني به تستعد الذي الربنامج تفاصيل هنا فأخط
خليقة — املتبادلة املنافع لتحصيل التعاون عىل النية صدقت هي إذا — الدول إن
من مغانمها فإن الصني، يف إليها تتطلع التي املادية املغانم عىل الرصاع أخطار تتقي أن

والقتال. الرصاع مغانم من وأجدى أوفر التعاون طريق
الوطنية، املساعي أنفع الحرب أن يحسبون يزالون ال اليابانيني العسكريني أن عىل
أكرب وقد سنوات، عرش خالل املقبلة للحرب الخطط يرسمون حربهم أركان يزال وال
قرصها عىل الربح موفورة كانت ١٨٩٤ سنة للصني غزوتهم أن رءوسهم يف الوهم هذا
ثمراتها وكانت لليابان نجاًحا كذلك كانت ١٩٠٤ سنة روسيا مع حربهم وأن وسهولتها،
بعض يكلفها لم ١٩١٤ سنة أملانيا عىل الحرب إعالنها وأن بالقيمة، كبرية بالنرص كبرية
شانتنج إقليم ورائه من ربحت هذا عىل ولكنها واألموال، الرجال من املقاتلون تكلفه ما

الفرنسية. البالد سكان عدد يف أناس يسكنه الحرب قبل رومانيا سعة يف وهو
الحروب مغبة اليابان تستمرئ أن حرب، كل من املغانم هذه مع إذن، جرم ال
فكل حولها، ملا يقظى اليوم الصني ولكن العالم، هذا يف التجارات أربح أنها إليها ويخيل

صادقة. بعزيمة شك وال الصني ستصده اليابان قبل من عدوان
وهذه األموال، أصحاب بني رصاع هي األسواق عىل التنافس أو التجارية، الحرب إن
الوطن يف األموال أصحاب بني تنشب بل قومية، مصلحة تتحرى ال التجارية الحرب
تتسابق أن املايض وسالحها املتعددة، األوطان يف بينهم تنشب كما قاسية عنيفة الواحد
الرشوط وإمالء بالسوق االستبداد ثم الضعيف املنافس عىل للقضاء الرخيص البيع إىل

طويل. أمد إىل املستنفدين عىل
وشدة باملنهزم إرضارها يف املسلحة الحرب عن تقل ال االقتصادية الحرب وعاقبة
املصنوعات، إلنتاج املكنات اتخاذ بعد الحرب هذه رضاوة تفاقمت وقد عليه، وطأتها
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ونظاًما طيبًا عامًال التنافس يحسبون سميث آدم مدرسة من االقتصاد بعضخرباء وكان
للجهود مضيعة ذلك نقيض عىل أنه املحدثني للخرباء انكشف ثم العاقبة، سليم صحيًحا
بدًال والتكافل الرتكيز وجهة إىل أي املقابلة: الوجهة إىل آراؤهم وجنحت للخراب، ومدعاة

والتنافس. التفرق من
وميل لها القوانني تحريم من الرغم عىل أمريكا يف املؤتلفة الرشكات تزدهر ولهذا
تكاليف من أقل بتكاليف اإلنتاج تستطيع املؤتلفة الرشكات ألن مكافحتها؛ إىل الجمهور
من املؤتلفة الرشكات تخلص وهكذا املبددة، للجهود وتوفريها النفقة يف لقصدها األفراد
من أرخص سلًعا للمستنفد ويرست الصناعة ميادين من ميدانًا دخلت كلما املنافسني
املؤتلفة الرشكات أن لوال املستنفدين عىل وبركة خريًا تكون أن املزية بهذه وجدير أمثالها،
تخلص أن إال هو فما املستطاع، جهد الكسب مضاعفة تتحرى التي الخاصة األيدي يف
وإنما الناس، جمهرة وتضطهد األسعار، برفع وتغايل بالسوق، تستبد حتى املزاحمني من
وبرنامجي املؤتلفة، الرشكات عىل كله الشعب باستيالء األمثل عالجها اآلفة هذه تعالج
األمة تملكها كربى مؤتلفة رشكة جميًعا القومية صناعاتها تجعل أن الصني تنمية يف
عىل واحدة دفعة بذلك فنقيض املنفعة، لتبادل األجنبية األموال رءوس من عليها وتنفق

العاملية. األسواق أكرب يف التجارية الحرب

١٩٢١ سنة يف أُلقي خطاب الخمسمن الهيئات دستور (11)
التنفيذية اللجنة النرشيف مصلحة وأذاعته

إخال إليه؟ نصبو ما بها نبلغ فكيف مجيدة، قوية دولة الصني نجعل كي جادون نحن
الخماسية. الهيئات ذي الدستور طريق هو أنه وأرى وعًرا، يكون أال ينبغي الطريق أن
الذكرى يف املوضوع هذا عن مرة ألول تكلمت منذ سنة عرشين من أكثر اليوم مىض
إذن وعلينا قليل، جد الدستور هذا أعوان يزال وال … طوكيو بمدينة پاو للمني السنوية

املوضوع. هذا بكنه العلم زيادة يف رغبة بكل نرحب أن
أن هذا وفحوى النظام، ووجهة الحرية وجهة وجهتان: السياسية الحياة تاريخ يف
من الدافعة القوة وهما الطبيعة، يف تعمالن اللتني كالقوتني قوتان فيها تعمل السياسة
تتجه الجاذبة والقوة خارًجا االمتداد إىل تتجه الدافعة فالقوة إليه، الجاذبة والقوة املركز
الجسم تطاير آخر عامل كل من أقوى الدافعة القوة كانت فإذا املركز، حول التجميع إىل

171



الصني أبو ياتسن سن

أن ثم من ويلزم وصغر، الجسم تكاثف األقوى هي الجاذبة القوة كانت وإذا بداًدا،
القوتان. هاتان تتعادل

الفوىض، إىل يفيض قد الحرية فامتداد والنظام، الحرية وجهتي عىل هذا وينطبق
خالل السياسية األطوار كانت وما املطلق. الحكم إىل يفيض قد النظام حفظ يف والغلو

االتجاهني. هذين بني الرصاع آثار من أثًرا إال األخرية السنني آالف
موضع هما والحرية املطلق السلطان السيايسبني التاريخ يف االتجاهان وهذان نعم،
طائفتان ذلك غري فيه السيايس التاريخ ولكن األوروبية، والبالد الصني بني االختالف
حيث الحكماء أحد ذلك عن عرب كما أو املحكومني، وطائفة الحاكمني طائفة الناس: من
واألوائل جسده، لرياضة يعمل من ومنهم عقله لرياضة يعمل من الناس من «إن قال:

املحكومون.» هم واألواخر حاكمون،
وقد املعرفة، لكسب فرصة من للمحكوم بد وال املعرفة، من يحكم ملن بد وال
الطفولة عهد فانقىض غريهم، من القيادة ينتظرون كاألطفال الغابرة األزمنة أبناء كان
أن خليق واملحكوم الحاكم بني الفاصل هذا أن يشعرون وهم الناس وأصبح السياسية
الناس ونعم األخرية، القرون يف امللكية األنظمة نري عنهم األوروبيون طرح وقد يزول،
الخماسية الهيئات منهج الفاصل ذلك لهدم نحن ونهجنا وأرقى، أكرب الحرية من بقسط

الصحيحة. الديمقراطية مبادئ إىل منه نتأدى أن عىس
واالشرتاكية، والديمقراطية القومية وهي الثالثة باملبادئ الثورة بدء عند ناديت ولقد
حكومة إىل دعا حينما لنكولن املتحدة الواليات رئيس عناها التي األغراض هي وهذه
حكمهم، عن لريضوا أنفسهم يحكموا أن للناس بد فال الشعب، وألجل بالشعب الشعب

األمور. والية عن عجزهم مع للناس رىض فال
بغري تشغل لم التي الجماهري عىل عقولهم راضوا الذين سيطرة نعالج إذ ننس وال

السماء. مواجهة يف حتى تعمل قد اإلنسانية املشيئة أن أجسادها
أو يسبح أو يغدو أو بها يطري التي الشعب أداة وهي الديمقراطية إىل ولننظر
الدستور هي الدستور: هي األداة؟ هذه هي فما والسماء، األرض بني شاء حيث يميض
االختبار وسلطان اإلدارة وسلطان القضاء وسلطان الترشيع لسلطان الحدود يضع الذي

واإلرشاف. الرقابة وسلطان
نسري طائرتنا، أو غواصتنا أو سيارتنا وهو نبغيه، الذي الخمايس الدستور هو ذلك
األعمال تدار حيث أو تنفذ حيث أو القوانني توضع حيث بنا يسلك ألنه نريد؛ حيث به

يراقبون. وحيث املوظفون يخترب حيث أو الحكومية
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القضاة ويقوم الترشيع، رأس عىل الربملان ويقوم اإلدارة، رأس عىل الرئيس ويقوم
األحكام. منصة عىل

موضع قط يوضعوا لم ألنهم فضلهم؛ لهم يعرف لم كفاية أويل أناس من وكم
الحكم مناصب إىل ارتفعوا األميني أشباه الجهلة من أناًسا أن كثريًا حدث لقد االختبار،
اختبار من اآلفة هذه لعالج أصلح وليس والبغضاء، النقمة رشور النفوس يف فغرسوا
النخبة هؤالء فبغري والدراية، الفضل ذوي من واختيارهم الدولة لوظائف املرشحني
عىل املدربني الكفاة عىل نحصل الوسيلة وبهذه سائق، بغري الركب يميض املختارين

العامة. الخدمة
األمريكيون عليها وجرى قصري، غري زمن منذ الخطة هذه عىل اإلنجليز جرى لقد
أصلح الصيني النظام فإن الصني، يف إليها مسبوقون وكلهم سنة، ثالثني أو عرشين منذ

اليوم. منا تستعريه العالم وبالد األنظمة،
فلم الخماسية الهيئات نظام يقتبس أن الشيوخ مجلس رجوت نانكنج يف كنت وملا
الخمايس الدستور هذا لكن الشخصية، نظراتهم مدى عليهم يقطع ألنه ملقصدي؛ يفطنوا
يف األميال مئات يقطع أن عليه كان فمن ضخمة، أداة — وتجاربي جهودي ثمرة —
يسري أن عليه كان ومن آالتها، يحكم طيارة أو سيارة عن له غنى فال وناء وال بطء غري

حركاتها. تضبط التي الحكومية اآللة عن له غنى فال الفالح نهج عىل باألمة
الخمايس الدستور هذا عدا ولدينا البالد، شئون بها تدار التي اآللة هي تلك
هو املبارش االشرتاك فهذا املحلية، الحكومة يف املبارش املواطنني الشرتاك جوهري مبدأ
فإذا واالستفتاء، واالقرتاح والعزل االنتخاب قوامه اإلنسان، لحقوق الصادقة الخالصة
يملك ملن ويحق األداة، هذه مفتاح هو املبارش فالحق باألداة الخمايس الدستور شبهنا
وأن يقرتحها أن حقه فمن صالحة برشيعة علم ومن أساء، من عزل يملك أن االنتخاب

االستفتاء. نظام هو وذلك عنها، لسؤاله إليه يرجع

«منج» القديمة الصينية األرسة عميد عىلرضيح صالة قبسمن (12)
(١٩١٢) الثورة نجاح بعد «الخالد» العاهل روح إىل الزعيم به توجه

ليشيعوا الثغرة هذه «يوين» أرسة ومغول التتار فاغتنم قديًما «سنج» أرسة وهنت
واألرباب. الناس بغضب وباءوا الديار، هذه يف الفوىض

من وخرجت الغول، ذلك تصد دعامتنا، رافع يا الجاللة، صاحب يا ثبت عندئذ
القديم. الرتاث ذلك تعيد خفائك
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لوثة من الديار وطهرت الدولة أشتات جمعت حتى عرشة اثنتي سنوات إال هي وما
الصاخبني. التتار

فاستعبدوها الشمال برابرة عليها أغار أن النبيلة أمتنا تاريخ يف حدث ولطاملا
ولكنه الجاللة، صاحب يا املؤزرة كنرصتك قط أحد عليهم ينترص فلم الصغار، ألمرائهم
إىل ونظروا الرأي أساءوا أناس إىل بها عهدوا وأمانة حفظه، عىل ذريتك تقَو لم مجد
والجرأة، القوة أسباب لهم ومهدوا املرشق من التتار همج فيهم فأطمعوا قريب، أمد
ثم فأخذوها، املقدسة مدينتك عىل انقضوا حتى وثم هنا املتمردون تمرد أن عتموا فما
وأوديتها أنهارها فدنسوا الطاهرة الرتبة هذه أرجاء إىل الخسيسة قمتهم من انحدروا

املنتقم. الفاتك وسيف الجالد فأس الرقاب يف وأعملوا
والجنوب كانتون إىل الجبال فاجتازوا رعاياك من الغيورون األكرمون ونشط
وتتابعت الخراب، عليه يطبق فال الرتاث بقايا ينقذوا أن الرجاء وساورهم األقىص،
حيلة تنفع ولم السماء غضب يسكن فلم الجهاد، هذا يف راضيًا هلك من وهلك الضحايا
وال الجاللة، صاحب يا سريتك سجل إىل ُضمت محزنة صفحة هي وكأنما الفناء، أبناء

يشء!
املسكينة أمتنا عىل املرة للحرسة فيا شباكها، وضاقت الواغلة الرشيعة وطأة واشتدت
ألسنتهم ألصقت وكأنما لسان، لها ينطلق وال تنطق وال تصغي األركان يف قابعة وهي

والنجاة. الفرج أبواب أمامهم سدت حيث أفواههم بني بالغراء
ومن الكاذب، واألمان الباطلة املكارم عىل الزيف صفات يسبغون اآلخرون وراح
حكماءها يوقرون أنهم ودعواهم تبتذل، ووصايا تهدر وآداب تداس حكمة ورائها

امللهمني. وأئمتها املقدسني
بالغيلة املانشوية السيطرة وغلبت الطاعة، عىل ليكرهوهم الناس أنفاس كظموا
من الرغم عىل الثورة انفجرت ثم ويطلبوه بأسهم يبسطوا أن عليهم يعرس فلم والحيلة
ولكنها الهزيمة، إىل نعم أمرها وآل … مكان كل يف الثوار وتعاقب الطغيان، هذا كل

الركبان. بها فتسايرت مشيئتها عن وكشفت األمة صوت أعلنت
الصني أمة يف الحياة نفحات وبث بالطلوع، شمسنا وآذنت فجرنا، أشعة الحت ثم
يقدروا فلم أنفسهم املانشويني قوى وخارت كرامتها، وأحست حقوقها عىل تعارفت أنها
خرياتها عن املانشويون فنزل األرض عىل األقوياء العداة وزحف حوزتهم، حماية عىل
القدم منذ كانوا لقد نكسة يف اليوم الصني أبناء كان ولنئ جريانها. مطامع ليشبعوا
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هذا تلقى أن الذاهبني عظمائهم أرواح عىل يصربون بهم فكيف األشداء، األبطال ساللة
البالء! سياط عليها وتنصب الهوان

السماء، أفق يف فجاءة تربز التي كالسحابة أو كالعاصفة الوطن حماة هب يومئذ
هسوهسلني رصاصة وانطلقت وويوية،2 بقذيفة بكني روعت ثم كانتون من فاستهلت
نهر عىل الحرية علم يل شنج هسونج ورفع عام، قبل املانشو طاغية أحشاء إىل
له أعده بما العرش ويص وعلم الديار، خالل الوثبة بعد الوثبة فتعاقبت اليانجزي،
فنكلت العاصمة وارتاعت كانتون، يف نفسها عن الثورة فكشفت خفية املجاهدون
دولة عن الغاشية انجلت حتى صف، بعد صف مكانهم إىل وتقدم طائفة، بعد بطائفة

… جديد وسلطان جديدة
عام، مائة بعد يطول أن قط له يكتب لم بالدنا عىل الربابرة طغيان إن قديًما: قيل …
بالساعة القضاء وعلم مئات، وثالث مائتني الزمن بهم طال قد املانشويني هؤالء ولكن
تجربة الرشقية آسيا يف نفتتح أوالء نحن وها فيها. ريب ال آتية النهاية يف وإنها املوعودة
البعيد، أو القريب بالنجاح موعودين قديم من العاملون زال وما الجمهورية، الحكومة
النرص انتظار طال وقد اليوم نجزع لنا فما حني، بعد الصالحني عقبى يف ريب من وما

املبني؟
أن عىس وحيها يستلهمون العليا القمة هذه إىل صعدوا بالذين كثريًا وسمعنا
من تحتهم ما إىل نظروا كلما السخني الدمع ذرفوا ولطاملا الخالص، عىل تساعدهم
بالحزن يتبدلون فاليوم الغريب، األجنبي أقدام تحت جاثية فرأوها واألودية األنهار

القنوط. بعد الغبطة عىل صدورهم ويطوون رسوًرا
يف رابض التنني ذا هو وها نانكني، يف رضيحك من الروح نفحة إلينا ثابت لقد
قرير. ساكن حوله ما وكل املعهود، ملكه يف برصه يجيل النمر هو وها القديم، جالله

ويرتقبون، لينصتون وإنهم الرضيح، من مقربة عىل ا صفٍّ ا صفٍّ قائمون جنودك إن
رفاتك يستقر حيث مثواك وعىل نرصه، أنباء إليك لريفع إليك يحج شعبك ذا هو وها
أيامها، من ييل فيما لذريتك هاديًا هللا جعله والبهاء، املجد نور من جديد بريق األقدس

القربان. هذا منا تقبل … الروح أيها وسالم

.١٩٠٥ سنة وقعت حادثة 2
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ألفها جماعة ألول خطابه من عوارضاالنحالل (13)
١٨٩٤ سنة الصني إلنقاذ

يوم، كل تفسد العتيقة وآدابنا املوروثة فضائلنا ضالل: عىل الصني يف تسري األمور إن
وأبناء قلوبنا، وتفرق أهوائنا الختالف ويحتقروننا عل من إلينا ينظرون األقوياء وجرياننا
ال جملتها، يف حالتهم عن غافلون العاجلة، واملغانم األنانية مطامع عىل واثبون قومنا
وأحفادهم أوالدهم شب األخرى األقوام بني تمزقت إذا الصني أن بال عىل لهم يخطر
إمعانًا أشد قط األثرة كانت ما حماية. وال وزر بال أرساتهم وضاعت مسخرين عبيًدا
إذن النجاة فكيف بأرسها، األمة يف اليوم تبلبلت كما قط املقاصد تبلبلت وما األثرة، يف
األلوف فهذه الحني فوات قبل بأنفسنا وننهض لنتساند نثبت لم إن إننا الكارثة؟ من
السنن عىل تعاقبت التي األجيال وهذه والحضارة، السمعة يف لنا سلفت التي السنني من
من املصري؟ هذا عن املسئول من مراء، ال الدمار إىل صائرة محالة، ال ذاهبة املأثورة

املصري؟ بهذا العارفني الصالحني غري يكون أن عساه

(١٩٠٤ (سنة الصحيح الحل عن كالمه من الرجعية يف أمل ال (14)

عالمات تلمح أخذت املانشو حكومة أن الكثريون تخيل (البوكرس) املالكمني فتنة منذ
التي ومراسيمها بمنشوراتها واغرتوا البالد، أحوال لتحسني شأنها من وتصلح الزمن
الثائرة، النفوس تهدئة غري بها يُراد ال ميتة حروف أنها وفاتهم حني إىل حني من تُذاع
ويستوعبها عليها يقيض اإلصالح ألن مستحيل؛ اإلصالح نية يف املانشو إخالص وأن
من الجوانب أحلك وأن واملزايا، الحقوق من اآلن يديها يف ما كل فتخرس األمة بنية يف
يف وأرسارها الدواوين صحائف تبدو حني اليوم بعد ينكشف أن لخليق املانشو حكومة
املانشو أرسة إىل تزدلف كيف تعرف املتعفنة املتجرة الدواوين هذه أصحاب فإن الضياء،

واالختالس. الغش بتجارة وتنعم مكانها يف لتبقى وترشوها
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الكومنتانج دستور من (15)

إلطاعة مستعد قراراته، تنفيذ يف والسعي الحزب، بمبادئ العمل يف راغب شخص كل
بغري الحزب، وموافقة طلبه عىل بناء عضويته يف ينتظم أن يجوز وتعليماته، أصوله

الجنسني. بني تمييز
من تتألف وهي املثبتني، األعضاء طائفة األعضاء: من طائفتني عىل الحزب ويشتمل
بعد الحزب، يف تحضرييٍّا عضًوا األقل عىل سنة عليه ومىض العرشين جاوز شخص كل
يف املركزية اللجنة ومراجعة التنفيذية، اللجنة أمام وامتحانه التنظيم لجنة من تزكيته

اإلقليم. يف املركزية اللجنة وتصديق املختصة، الجهة أو البلد
سنة عرشة ست جاوز شخص كل من تتألف وهي التحضرييني، األعضاء وطائفة
اجتماع يف تزكيتهما تقبل مثبتان عضوان ويزكيه املقررة، لإلجراءات وفًقا طلبه يقدم

التنفيذية. اللجنة أمام امتحانه ويجري التنظيم، للجنة عام
املراكز ذوي انتخاب يف واالشرتاك واالقرتاع الرأي إبداء حق لهم املثبتون واألعضاء
لهم التحضرييون واألعضاء املراكز. لتلك ينتخبوا أن لهم يحق كما الحزب، يف اإلدارية

الرأي. إبداء حق
اآلتي: النظام مراعاة الحزب يف عضو كل وعىل

مبادئه. وقبول وتعليماته الحزب دستور إطاعة (أ)
هذه يف فيجب فيها قراًرا الحزب يصدر أن إىل تامة، بحرية املسائل مناقشة (ب)

خالف. بغري تسليمه الحالة
الحزب. أرسار عىل املحافظة (جـ)

مؤسساته. خارج هيئاته من هيئة أو الحزب يف عضًوا يهاجم أال (د)
أخرى. سياسية هيئة يف يشرتك أال (هـ)

مؤسساته. داخل منشقة هيئة تأليف يف يشرتك أال (و)

الوطن، وسالم واالستقالل الوحدة يف السعي وهي يؤديها، تاريخية رسالة وللحزب
فيه، التام النظام اتباع عىل جهاده نتائج تتوقف كما جهاده، نتائج عىل تتوقف وكلها

الرسالة. هذه إلنجاز جهدهم غاية يستقصوا أن األعضاء وعىل
أجزاء يف املنظمات عىل اإلرشاف حق لها املواقع من موقًعا تشمل حزبية منظمة كل

املوقع. ذلك
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الجماعات من ولغريها القومية الحزب لجماعة بالوالء تدين املنظمات وجميع
والوكالء املحلية املؤتمرات وتشرتك إليه، تنتمي موقًعا يمثلون الذين واملؤتمرات والوكالء

الحزب. أعمال تبارش التي التنفيذية الهيئة انتخاب يف املحليون
العادية األحوال يف تجتمع التي القومية الوكالء جماعة هي للحزب العليا والهيئة
التنفيذية اللجنة رأت كلما االستثنائية األحوال يف لالجتماع وتدعى سنتني، كل مرة
اإلقليمية اللجان كثرة اجتماعها رضورة عىل اتفقت كلما أو لذلك، رضورة املركزية
الخاصة اإلجراءات وضع املركزية التنفيذية اللجنة وتتوىل طبقتها، يف التي واللجان

فيها. النيابة ونسبة وكالئها وانتخاب الجماعة أعمال بتنظيم
املركزية: التنفيذية باللجنة التالية الواجبات وتناط

الخارجية. عالقاته يف الحزب تمثيل (أ)
القومية. الجماعة قرارات تنفيذ (ب)

التابعة. الحزبية الهيئات وإدارة تنظيم (جـ)
التنفيذية. اللجنة إدارات تنظيم (د)

صندوقه. وأمانة الحزب مالية عىل اإلرشاف (هـ)

آي شو مني سان الحزب: نشيد (16)

جماعتنا هدف
الجمهورية أركان نوطد

العامة األخوة أوارص ونعقد
رفاق يا تقدموا
األمة طليعة يا
مهل وال وهن ال

مبادئنا سبيل يف متصل جهاد بل
األقدام عىل واثبتوا الهمة، عىل ثابروا
الوالء عىل واثبتوا الصدق، عىل ثابروا

واحد وبرأس واحد، وبقلب
النهاية إىل سريوا
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الوصية (17)

األمم بني بمركز للصني تتكفل التي القومية الثورة لقضية نفيس وقفت سنة أربعني منذ
بلوغ بأن السنني هذه يف تجاربي جملة أقنعتني وقد واملساواة، االستقالل أساس عىل
العالم أمم من أمة كل مع والتعاون أمتنا أبناء من الجماهري بإيقاظ رهني املقصد هذا

بيننا. املشرتك الكفاح يف املساواة سنة عىل تعاملنا
التعمري خطط عن دونته فيما جميًعا زمالئي فلينظر بعد، الثورة تتحقق ولم
من صدر الذي البالغ ويف التعمري، ذلك عليها يقوم التي األساسية والقواعد القومي
كل قبل وينبغي الغايات، هذه جميع لتحقيق وناء بال وليعملوا األول، الحزب مؤتمر
ذلك يتم وأن أخريًا، بينت كما املجحفة املعاهدات جميع وإلغاء قومي مؤتمر عقد يشء

التأخري. من الطاقة يف ما بأقل
رسالتي. وهذه وصيتي، هذه

األخرية الكلمة (18)

الحديث، العرص يف الرشق أبطال أعظم من ببطل التعريف إىل الصفحات هذه من انتهينا
ولكننا صاحبها، حياة بعد آثارها نستقيص أن أردنا إذا البطل هذا لسرية نهاية وال
ال الرجل ببطولة التعريف فإن إليه، انتهينا الذي بالقدر السرية من نجتزئ أن نستطيع

الزمان. من لها نهاية ال متجددة بقية فهي بعده، حدث بما اإلحاطة عىل يتوقف
عن اليوم بعد ينفصل ال الحديث الصني تاريخ أن فيها مراء ال التي والحقيقة
أحد إنه قالوا: إذ مبالغني؛ الصني قادة من له املشيعون كان وما ياتسن، سن تاريخ
وهما عمليهما، من أخلد عمًال وال اسميهما من أقدس اسًما بالدهم تعرف لم رجلني

الحديث. التاريخ يف ياتسن وسن القديم، التاريخ يف كنفشيوس
بانقضاء ينقيض عرص يف السياسة زعماء من زعيم تشييع الصني أهل يشيعه ولم
الوطنية كعبتهم رضيح من أعظم رضيًحا3 له وشادوا الخالدين، تشييع شيعوه بل جيله،
الجمهورية إعالن بعد ياتسن سن إليه حج الذي «منج» آل عميد رضيح وهو نانكني؛ يف

واألعقاب. األسالف لعهد الوطن أمانة عىل يشهده

.١٩٢٩ رضيحه يف ياتسن ُدفن 3
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نقل فلما لنعشه، بتعظيمهم للدفني تعظيمهم عىل يدلوا أن الصني أهل عادة ومن
أجزاء تقسم — سنوات خمس يف إعداده بعد — نانكني رضيح إىل املحبوب الدفني رفات
ثم نانكني، ميناء إىل الحربية السفينة وحملته الجنود، أقوياء من وخمسون مائة النعش
ومن أيامه، أشد يف والقيظ الطريق، طول يرتجلوا أن إال القوم علية من مشيعوه أبى

أميال. خمسة الرضيح أكمة إىل املرىس
ساعة لذكراه فخصصت والعبادات، الصلوات عداد يف الكبري» «األب ذكرى ودخلت
إىل رمًزا صورته، أمام ثالثًا فيها الحارضون ينحني أسبوع، كل يف اإلثنني صباح من
دقائق ويصمتون وصيته إىل ويستمعون الوطني الصني نشيد ويرتلون الثالثة، مبادئه

ينرصفون. ثم وسكون، خشوع يف ثالثًا دقائق
ياتسن سن اسم يكن لم واملشاهري، األعالم أدلة من دليل أول وفاته بعد ظهر وملا
سخًطا الدليل دار عىل الغاضبون الشبان يهجم وأن فتنة تكون أن فأوشكت أسمائه، بني
األحياء، سجل من الخالد الزعيم اسم يحذف أن ينبغي فما بجمعه، املوكل املكتب عىل

جمعاء. للصني الحياة واهب وهو
ليذكرهم، نفسه نيس قد فإنه قومه، من الوفاء هذا ريب وال الرجل استحق وقد
وفارق ونفوسهم، أبدانهم ليصحح الجسد محطم مريض أنه — الطبيب وهو — ونيس
استحق الذي هو آخر مرياث ومعه ومسكنه، مكتبته غري مرياث من له وليس الدنيا
عمله عىل قادرين يكونوا لم ما لهم عمل مليون أربعمائة مرياث وهو الوفاء، ذلك به

األوطان. عظماء من عظيم مرياث يساويه وقلما ألنفسهم،
من املاليني عليه يقدر لم عمًال اإلنسان يعمل أن اإلنصاف موازين يف العظمة وآية

قبله.
عظمة قيست ولو أراد، ما كل يعمل أن وال يشء، كل يعمل أن العظمة آية ليست
يعفي بطل من فما واحد، عظيم التاريخ يف بقي ملا املقياس كهذا بمقياس األفذاذ األبطال
وإنما حياته، يف كلها أمنيته حقق بطل غري وال بطل من وما بعده، العمل من الناس
الغافلني، وينبه الناسني ليذكر نفسه ينىس وأن األلوف، بأعباء فرد ينهض أن البطولة
اإلنسانية، وأبطال الوطنية أبطال بني العليا الذروة إىل ياتسن سن يرتقي املقياس وبهذا
أما واألثرة، باملنفعة متصًال أمته من حقه يكون وقد أمته، وغري أمته من حقه ويستحق
اإلنسانية بالطبيعة الثقة دامت ما نوعه، وألبناء لنفسه األمانة حق فهو غريها من حقه

يعنيه. شيئًا
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تراجم فكل العظماء، تراجم من نقتنيه ما أنفس هي — رأينا يف — الثقة وهذه
لنفضح لهم نرتجم وأننا بعظماء، ليسوا العظماء أن خالصتهم كانت إذا عبث العظماء
عزاء وهو نوعه، ألبناء محب به يغتبط ال واحد بعزاء منها ونخرج ونقائصهم عيوبهم

عظيم. كل بتلويث الخسة
قصائد العظماء عن تكتب إنك املمحصني: بالنقدة أنفسهم يسمون ممن فتى يل قال

والنقيصة. العيب من فيهم بما أحفل وال عظمتهم بجوانب أحفل أنني يعني الثناء،
عليهم أثني أو فيهم، ليست لخصلة العظماء عىل أثني أنني لو الفتى قاله ما ويصح
إنني فرضصحته: عىل فأقول أعود ولكنني وأفعالهم، أخالقهم يف الثناء دواعي أبني وال
بغري أو بافرتاء هجاء قصائد تكون أن عىل ثناء، قصائد العظماء تراجم تكون أن أؤثر

افرتاء.
من قارئًا أن لو املالم ودفع للتعظيم الرتجمة أسلوب أنكر بذاتها السرية هذه ويف
عذر، بغري ومعذور سبب، لغري معظم ياتسن سن أن يرى وهو منها يخرج قرائها
خدام بني بمالمحه تفرده وال غريه، من تميزه ال التي املناقب أو بالخالئق وموصوف
أن هذا نقيض عىل ويرى هذا يرى ال القارئ كان فإن وملة. أمة كل يف خاصة األوطان
شاء إن السرية فليسم أمثاله، وبني بينه والتمييز به للتعريف موصوف السرية صاحب

ثناء. قصيدة
ثناء. قصائد األسلوب هذا عىل هو العظماء عن نكتبه ما وكل ثناء، قصيدة هي
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